
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

TRƯỚC KỲ HỌP 10 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: THỊ XÃ BẾN CÁT 

1. Cử tri khu phố An Lợi, phường Hòa Lợi phản ánh: Hiện nay hệ thống 

chiếu sáng trên đường ĐT.741 đã được trang bị một vài đoạn nhưng chưa trang bị 

cho toàn tuyến. Kiến nghị lắp đặt hệ thống chiếu sáng các đoạn còn lại (đoạn từ nhà 

ông Võ Minh Thanh (khu phố An Lợi) đến giáp phường Chánh Phú Hòa). 

 Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Thiết kế cơ sở dự án Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.741 - Phần đầu tư bổ sung 

(trong đó có hạng mục chiếu sáng) đã được Sở Giao thông vận tải thẩm định và có 

thông báo kết quả thẩm định tại Công văn số 4741/SGTVT-QLGT ngày 15/10/2018. 

Tuy nhiên, đến nay việc triển khai đầu tư các hạng mục bổ sung (trong đó có hạng 

mục chiếu sáng). Mặc dù, Sở Giao thông vận tải đã nhiều lần đề nghị Công ty TNHH 

Một thành viên Đầu tư hạ tầng VRG (chủ đầu tư dự án) triển khai thực hiện các hạng 

mục bổ sung, gần đây nhất, Sở GTVT đã có Công văn số 1319/SGTVT-QLGT ngày 

09/5/2019. 

Sở GTVT sẽ tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo chủ đầu tư dự án khẩn 

trương thực hiện. 

Dự kiến thời gian: thực hiện trong năm 2020 và hoàn thành trong năm 2022. 

2. Cử tri khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi phản ánh: Hệ thống chiếu sáng 

trên đường ĐT741 đoạn từ nhà ông Võ Văn Vạn đến chợ Nhật Huy thuộc khu phố 

Phú Nghị thường xuyên bị tắt. Đề nghị ngành điện khảo sát và sớm sửa chữa. 

 Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Tuyến đường ĐT.741 do Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng VRG quản lý 

và khai thác theo hình thức BOT. Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận ý kiến phản 

ánh của Quý cử tri, sẽ đề nghị chủ đầu tư sửa chữa trong tháng 8/2019.  

Dự kiến thời gian: khắc phục trong quý III năm 2019. 

3. Cử tri khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi phản ánh: Năm 2016, Nhà nước 

quy hoạch mở rộng khu công nghiệp Đồng An II, đã có kế hoạch mở rộng nhưng 

đến nay chưa thấy triển khai thực hiện. Đề nghị cho biết dự án có tiếp tục quy hoạch 

hay không và thời gian nào thực hiện? Người dân có quyền thực hiện chuyển đổi 

được quyền sử dụng đất hay không? 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 

- Về tiến độ thực hiện dự án Khu công nghiệp Đồng An 2: 
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Khu công nghiệp Đồng An 2 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy 

hoạch chi tiết tại Quyết định số 3521/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 với diện tích 

205ha. Qua rà soát hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường, đến nay Công ty CP 

TMSXXD Hưng Thịnh (chủ đầu tư khu công nghiệp Đồng An 2) đã được Nhà nước 

giao đất, cho thuê đất với diện tích khoảng 157ha, còn lại khoảng 48ha Công ty chưa 

lập thủ tục đất đai. Theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh 

Bình Dương và thành phố Thủ Dầu Một, khu công nghiệp Đồng An 2 có quy mô 

205ha. Hiện nay, Công ty CP TMSXXD Hưng Thịnh đang triển khai thực hiện dự án. 

Qua rà soát kế hoạch sử dụng đất hàng năm của thành phố Thủ Dầu Một (từ 

năm 2017 đến năm 2019), dự án khu công nghiệp Đồng An 2 đã được vào kế hoạch 

thu hồi đất. Hiện nay, Chủ đầu tư đang phối hợp cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố Thủ Dầu Một thực hiện công tác kiểm kê, xây dựng phương án bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân có đất thuộc dự án đối với phần diện tích còn 

lại. Như vậy, dự án trên vẫn đang trong quá trình triển khai thực hiện. 

- Việc thực hiện quyền của người dân: 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai năm 2013: “Trường hợp đã có 

kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực 

phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực 

hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công 

trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà 

ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo 

quy định của pháp luật”. 

Như vậy, trong khu vực dự án, các hộ dân được thực hiện các quyền: chuyển 

đổi, chuyển nhượng, cho thuê; để thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền 

sử dụng đất theo quy định. Các hộ dân không được chuyển mục đích sử dụng đất 

(do vị trí đã được quy hoạch vào mục đích đất khu công nghiệp).  

4. Cử tri khu phố Bến Đồn, phường Hòa Lợi phản ánh: Hiện tại suối Bến 

Đồn - Vĩnh Tân người dân phát hiện khu công nghiệp VSIP II (thuộc địa bàn xã Vĩnh 

Tân, thị xã Tân Uyên) xả nước thải tại cống số 23 và 26 xuống suối, nước thải có 

bọt màu trắng xóa đến nay đã chuyển sang màu xanh làm ảnh hưởng nguồn nước 

và gây ô nhiễm môi trường của con suối này (thuộc khu vực khu phố Bến Đồn). Đề 

nghị ngành chức năng xem xét xử lý. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 

Sau khi nhận được phản ánh của người dân, Sở Tài nguyên và Môi trường đã 

phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát thực tế tại suối Bến Đồn - Vĩnh Tân. 

Kết quả khảo sát cho thấy KCN VSIP II-A thải nước mưa ra suối Bến Đồn - Vĩnh 

Tân chứ không phải là KCN VSIP II. 
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Khu công nghiệp VSIP II-A đã xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải 

riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa, đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự 

động và kết nối dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường. Nước thải của các doanh 

nghiệp trong khu công nghiệp đều đấu nối về nhà máy xử lý nước thải tập trung có 

công suất 11.000 m3/ngày và được xử lý đạt quy chuẩn môi trường trước khi thải ra 

suối Trại Cưa sau đó chảy ra suối Cái. 

Tuy nhiên, vào ngày 14 tháng 6 năm 2019, Công ty TNHH V&S Packaging 

Việt Nam hoạt động in ấn bao bì tại số 30, đường số 26 khu công nghiệp VSIP II-A 

để nước thải có màu xanh chảy tràn vào cống thoát nước mưa trong Công ty, rồi 

chảy ra hệ thống thoát nước mưa của khu công nghiệp và ra suối Bến Đồn - Vĩnh 

Tân làm nước suối có màu xanh đúng như phản ánh của cử tri. Tổng lưu lượng nước 

thải chảy tràn ra cống thoát nước mưa gần 30 m3. Sau khi phát hiện Công ty TNHH 

V&S Packaging Việt Nam xả nước thải ra cống thoát nước mưa, chủ đầu tư khu công 

nghiệp (Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt Nam - Singapore) đã yêu cầu Công ty 

ngưng xả thải, đồng thời đã đóng van đường cống thoát nước mưa và bơm lượng nước 

thải rò rỉ về Trạm xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp để xử lý.  

Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty Liên doanh TNHH KCN Việt 

Nam - Singapore tiếp tục giám sát tại điểm đấu nối nước thải, nước mưa của Công 

ty TNHH V&S Packaging Việt Nam, không để nước thải chảy vào hệ thống thoát 

nước mưa. Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành kiểm tra 

đột xuất công tác bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH V&S Packaging Việt 

Nam và chủ đầu tư KCN VSIP II-A, trường hợp để nước thải rò rỉ ra đường thoát 

nước mưa thì sẽ xử lý theo quy định pháp luật. 

Dự kiến thời gian: hoàn thành trong tháng 9/2019. 

5. Cử tri khu phố 4, phường Mỹ Phước phản ánh: Đoạn đường QL13 gần 

cây xăng Tường Phát có một số quán ăn phục vụ vào ban đêm, xe tải lớn, container 

thường xuyên đậu ven đường gây mất tầm nhìn của người đi xe máy dẫn đến thường 

xuyên va quẹt, tông trực diện vào đuôi xe gây tai nạn giao thông nghiêm trọng vào 

ban đêm. Kiến nghị ngành chức năng có giải pháp giải quyết tình trạng trên. 

Công an tỉnh trả lời: 

Việc chưa có biển báo cấm dừng, đỗ tại các khu vực cử tri phản ánh nên lực 

lượng Công an không có cơ sở xử lý theo quy định. 

Công an tỉnh đã chủ động xây dựng các kế hoạch và triển khai nhiều giải pháp, 

phối hợp nhiều lực lượng, phương tiện triển khai ra quân quyết liệt nhằm đảm bảo 

trật tự, an toàn giao thông; trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần kéo giảm 

tai nạn giao thông 02 tiêu chí (số vụ, số người bị thương). Công an tỉnh triển khai 

các kế hoạch chuyên đề xử lý xe ô tô vi phạm trật tự đô thị, tăng cường công tác tuần 
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tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 13, Quốc lộ 1K và Mỹ Phước - Tân Vạn, đồng thời 

tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo trật tự an toàn giao thông tuyến 

Quốc lộ 13 giai đoạn 2018 - 2022, đã phát hiện, lập biên bản 9.149 trường hợp vi 

phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trong đó có 789 trường hợp vi 

phạm ô tô dừng, đỗ sai quy định, nhắc nhở 520 trường hợp kinh doanh không đúng 

nơi quy định và mua bán lấn chiếm lòng lề đường, dừng, đỗ xe không đúng quy định, 

tổ chức cho chủ các cơ sở kinh doanh, buôn bán vi phạm về trật tự đô thị viết bản 

cam kết không vi phạm trật tự đô thị, trật tự, an toàn giao thông. 

6. Cử tri khu phố 1, phường Mỹ Phước phản ánh: Đoạn đường cầu Quan - 

ĐT.749a còn một đoạn nhỏ ngay chân cầu Quan chưa được mở rộng gây nguy hiểm 

cho người dân khi tham gia giao thông.  

 Sở Giao thông vận tải trả lời: 

ĐT.749a đoạn từ mố B cầu Quan đến giáp đường đôi dài 120m (về hướng xã 

Long Nguyên) là đường đô thị, thuộc khu phố 1, thị trấn Mỹ Phước do UBND thị 

xã Bến Cát quản lý; Đoạn đường này thuộc dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng cầu 

Quan do Ban QLDA thị xã Bến Cát làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch của UBND thị 

xã Bến Cát, dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng cầu Quan, trong đó có đoạn đường từ 

mố B cầu Quan đến giáp đường đôi, sẽ được thực hiện trong kế hoạch đầu tư công 

giai đoạn 2021 - 2025. 

Dự kiến thời gian: thi công trong năm 2021 và hoàn thành trong năm 2025. 

7. Cử tri Lê Thanh Hiệp, khu phố 4, phường Mỹ Phước phản ánh: Nhà nước 

có chủ trương tất cả người dân nên tự nguyện mua Bảo hiểm y tế cho mình nhưng 

đối với ông là cán bộ trung cao khi đi khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế thì lại 

được cấp phát thuốc rất hạn chế. Đề nghị ngành y tế xem xét. 

Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời: 

Tại điểm b, điểm c khoản 5 Điều 5 Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 

30/10/2018 của Bộ Y tế quy định cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) có 

trách nhiệm: 

- Cung ứng đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, đáp ứng như cầu điều trị của người 

bệnh BHYT theo danh mục thuốc đã xây dựng. 

- Quản lý việc kê đơn, chỉ định sử dụng thuốc theo đúng quy định, bảo đảm an 

toàn, hợp lý, tiết kiệm và bảo đảm chất lượng thuốc sử dụng tại đơn vị;  

Như vậy, đối với trường hợp của cử tri, cơ sở khám chữa bệnh BHYT phải có 

trách nhiệm căn cứ vào tình trạng bệnh lý để kê đơn chỉ định thuốc và các dịch vụ 

kỹ thuật theo đúng quy định. 
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8. Cử tri khu phố 4, phường Tân Định phản ánh: Đã có xăng giả xuất hiện ở 

các tỉnh khác, kiến nghị cần kiểm tra trên địa bàn tỉnh Bình Dương để khi sử dụng 

cử tri yên tâm hơn.  

Sở Công Thương trả lời: 

Qua thông tin từ các phương tiện truyền thông đại chúng, hiện nay cơ quan 

chức năng có phát hiện Công ty TNHH Mỹ Hưng, địa chỉ số 101 khu 1, ấp Giồng 

Giữa, thị Trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng có hiện tượng sản 

xuất xăng không đúng quy định. Sở Công Thương Bình Dương và Ban chỉ đạo 

389/BD đã tiến hành rà soát tất cả các cửa hàng bán lẻ và thương nhân cung cấp 

xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương, kết quả không có Doanh nghiệp nào có liên 

quan đến Công ty TNHH Mỹ Hưng. 

Trước đó, Ban chỉ đạo 389 của Tỉnh đã ban hành văn bản số 59/BCĐ389-CQTT, 

ngày 20/6/2019 về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng 

dầu, gồm: 

- Thực hiện nghiêm Kế hoạch số 410/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo 389 quốc gia 

về tăng cường thanh tra, kiểm tra, đất tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, 

sản xuất mua bán hàng giả trong kinh doanh xăng dầu; 

- Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp các ngành có liên quan đẩy 

mạnh thanh tra diện rộng, kiểm tra chuyên đề về đo lường, chất lượng đối với mặt 

hàng xăng dầu; 

- Giao Cục Quản lý thị trường tăng cường công tác trinh sát, nắm bắt, tiếp cận 

thông tin và kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm; chỉ đạo các Đội quản lý thị 

trường cấp huyện, liên huyện tổ chức rà soát, kiểm tra, xử lý nghiệp các hộ kinh 

doanh xăng dầu tự phát, trái phép; 

- Giao Công an tỉnh tăng cường công tác trinh sát, phát hiện và triệt phá các 

đường dây, ổ nhóm sản xuất, pha chế xăng giả; 

- Giao Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Dương đẩy mạnh công tác 

thông tin tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân, người tiêu dùng không mua xăng 

dầu tại những điểm kinh doanh trái phép. 

Ngoài ra, Sở Công Thương đã gửi văn bản đến Cục Quản lý thị trường đề nghị 

tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm và có thông tin về Sở Công Thương để 

Sở thu hồi giấy phép hoạt động kinh doanh xăng dầu trong những trường hợp có vi 

phạm; gửi văn bản đến Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Tỉnh để phối hợp trong 

công tác tuyên truyền, phát hiện và cung cấp thông tin đến cơ quan chức năng để 

kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong kinh doanh xăng dầu; gửi văn bản đến 

thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh yêu cầu nghiêm túc chấp hành 
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quy định về kinh doanh xăng dầu, không được giao dịch, mua bán hàng hóa kém 

chất lượng gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng. 

Qua kiểm tra bước đầu, chưa phát hiện vi phạm xăng dầu kém chất lượng trên 

địa bàn tỉnh. 

9. Cử tri khu phố 2, phường Thới Hòa phản ánh: Tuyến đường Mỹ Phước -

Tân Vạn, đoạn qua phường Tân Định thi công chậm. Kiến nghị chủ đầu tư sớm hoàn 

thiện để cho người dân thuận tiện lưu thông. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Theo báo cáo của Tổng Công ty Becamex IDC, hiện đường Mỹ Phước - Tân 

Định còn vướng 9 hộ chưa bàn giao mặt bằng, tổng chiều dài khoảng 300m (phần 

tiếp giáp ĐT.741).  

Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thị xã Bến Cát tiếp 

tục vận động người dân đồng thuận và bàn giao mặt bằng thi công1. Theo báo cáo 

của chủ đầu tư, đơn vị sẽ thi công hoàn thành trong 06 tháng nếu có mặt bằng thi công. 

Theo dự kiến của Trung tâm phát triển đất thị xã Bến Cát cố gắng trong quý III/2019 

sẽ bàn giao mặt bằng thi công (nếu người dân đồng tình với đơn giá đền bù). 

10. Cử tri khu phố 2, phường Thới Hòa phản ánh: Tuyến đường Mỹ Phước-

Tân Vạn, đoạn ngang qua phường Thới Hòa (Mỹ Phước 3) có thiết kế vòng xoay 

quá lớn so với tuyến đường và độ nghiêng vòng xoay, điều này chưa phù hợp, gây 

nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Kiến nghị ngành chức năng xem xét thiết kế 

lại cho phù hợp để hạn chế tai nạn giao thông tại khu vực này. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Vòng xoay trên tuyến đường DE1 đã được đầu tư theo quy hoạch của hệ thống 

giao thông khu công nghiệp Mỹ Phước 3; theo dự án đường Mỹ Phước - Tân Vạn 

kéo dài, đoạn đường Tân Định - Thới Hòa chỉ đấu nối vào tuyến đường DE1 thông 

qua vòng xoay trên (không có thiết kế, cải tạo vòng xoay này). 

11. Cử tri phường Thới Hòa phản ánh: Việc thực hiện chủ trương quy hoạch 

dự án khu công nghiệp Mỹ Phước 1, Mỹ Phước 3 và khu dân cư Thới Hòa đến nay 

trên 12 năm nhưng cơ sở hạ tầng (đặc biệt là điện, nước) đối với các khu tái định 

cư trong các dự án đến nay vẫn chưa đáp ứng nhu cầu đời sống của người dân. 

Người dân nhiều lần phản ánh nhưng chưa được giải quyết. Trước đây, khi vận động 

người dân chấp hành chủ trương quy hoạch, ổn định tái định cư theo dự án, chủ đầu 

tư đảm bảo khi sinh sống trong các khu tái định cư thì đời sống của người dân sẽ ổn 

định hơn, tốt hơn. Đề nghị chủ đầu tư các dự án trên sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng 

 
1 Thuộc thẩm quyền UBND thị xã Bến Cát 
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(trước mắt là điện, nước) theo quy định đối với khu tái định cư được quy hoạch để 

phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân. 

Sở Xây dựng trả lời: 

Đối với hạ tầng kỹ thuật các dự án tái định cư khu công nghiệp Mỹ Phước 1, 

Mỹ Phước 3 và khu dân cư Thới Hòa, hiện đã đầu tư cơ bản hệ thống hạ tầng kỹ 

thuật cho các dự án này, xác định đối với khu vực có dân cư đông đúc đạt tỷ lệ trung 

bình từ 85%- 95% cho mỗi lĩnh vực hạ tầng đường giao thông; thoát nước mưa; thu 

gom nước thải… trên tổng thể dự án. 

 Dự kiến thời gian: trong quý IV năm 2019 Tổng công ty Becamex sẽ tiếp tục 

phối hợp với Công ty Cấp nước và Môi trường Bình Dương sẽ đầu tư hoàn chỉnh 

các hạng mục này. 

Riêng đối với khu vực bố trí tái định cư đã thực hiện cấp đất cho dân, Tổng 

Công ty Becamex đã đầu tư lĩnh vực cấp nước có tỷ lệ từ 60 - 100% tùy khu vực, 

cấp điện có tỷ lệ từ 50 - 100% tùy khu vực và xác định kế hoạch trong năm 2019 sẽ 

hoàn chỉnh 100% cho các lĩnh vực cấp điện và cấp nước cho khu vực tái định cư. 

12.  Cử tri ấp An Mỹ, xã An Điền kiến nghị: Cơ quan chức năng sớm tiến 

hành sửa chữa kè cống thoát nước đường ĐT.748 đoạn Công ty Tanggroup do hư 

hỏng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.  

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Sở GTVT xin ghi nhận, sẽ tiến hành khảo sát để khắc phục trong năm 2019. 

13.  Cử tri ấp Kiến An, xã An Điền phản ánh: Tình trạng xe Ben sử dụng tiếng 

còi quá lớn (tuyến đường ĐT.748) gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. 

Đề nghị cơ quan chức năng thường xuyên tuần tra xử lý.  

Công an tỉnh trả lời: 

Tuyến ĐT.748 không có biển báo cấm sử dụng còi nên lực lượng Công an chưa 

có cơ sở xử lý vi phạm theo quy định trên tuyến như cử tri phản ánh.  

Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thị xã Bến Cát triển khai nhiều kế hoạch 

chuyên đề xử lý vi phạm, kết quả đã lập biên bản 468 trường hợp vi phạm (có 07 

trường hợp vi phạm là xe ben), tạm giữ 252 phương tiện và 224 giấy tờ các loại, xử 

phạt với số tiền 152.440.000đ, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông trên toàn địa 

bàn thị xã nói chung và tuyến ĐT.748 nói riêng.  

14. Cử tri xã An Điền kiến nghị: Gắn các biển báo giảm tốc độ, lắp đặt camera 

xử lý các xe tải trọng lớn chạy quá tốc độ trên đường ĐT.748; đồng thời đề nghị cơ 

quan chức năng thường xuyên kiểm tra xử lý. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 
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Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận ý kiến phản ánh của Quý cử tri, sẽ chủ trì 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan khảo sát và tham mưu 

báo cáo UBND tỉnh trong quý III/2019. 

15. Cử tri ấp Tân Lập, xã An Điền phản ánh: Thuế giá đất thổ cư hiện nay 

quá cao, không hợp lý. Đề nghị tỉnh có biện pháp điều chỉnh cho hợp lý. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:  

Do cử tri ấp Tân Lập, xã An Điền, thị xã Bến Cát không nêu cụ thể khu vực, 

vị trí, tuyến đường... nên cơ quan chức năng chưa thể rà soát tình hình cụ thể việc 

“Thuế giá đất thổ cư hiện nay là quá cao, không hợp lý…” theo phản ánh của cử tri. 

Tuy nhiên Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến về vấn đề này, cụ thể như sau: 

- Căn cứ theo Điều 3 và khoản 2 Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của 

Chính phủ thì căn cứ để tính thu tiền sử dụng đất (chi phí chuyển thổ cư) của hộ gia 

đình, cá nhân gồm: diện tích, mục đích được chuyển mục đích và giá đất tính thu 

tiền sử dụng đất. Đối với giá đất tính thu tiền sử dụng đất thì căn cứ vào tổng giá trị 

khu đất (thửa đất) chuyển mục đích mà áp dụng bảng giá đất hoặc tính theo giá đất 

thị trường (giá đất cụ thể tính theo phương pháp hệ số điều chỉnh, phương pháp so 

sánh trực tiếp, thu nhập, chiết trừ hoặc thặng dư). Bảng giá đất do UBND tỉnh được 

xây dựng đảm bảo theo đúng nguyên tắc định giá đất theo quy định tại Điều 112 của 

Luật Đất đai, trong quá trình xây dựng bảng giá đất đảm bảo quy trình, trình tự xây 

dựng và ban hành văn bản pháp luật trong đó có lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, 

các cơ quan chuyên môn các cấp và được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trước 

khi ban hành. 

16. Cử tri ấp An Sơn, xã An Điền phản ánh: Xe chở rác vào Công ty Tuấn 

Đạt làm rác vươn vãi dọc đường; Công ty khi xử lý rác gây ra mùi làm ô nhiễm môi 

trường. Đề nghị có biện pháp xử lý. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:  

Công ty TNHH Tuấn Đạt đang hoạt động với ngành nghề thu gom, vận chuyển, 

xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải rắn nguy hại tại ấp An 

Sơn, xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Nhà máy xử lý chất thải của 

Công ty đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép xử lý chất thải nguy 

hại ngày 12 tháng 6 năm 2019 mã số QLCTNH: 1-2-3-4-5-6.121.VX có thời hạn 

đến ngày 12 tháng 6 năm 2022. 

Nhận được phản ánh của cử tri ấp An Sơn, xã An Điền, thị xã Bến Cát, Sở Tài 

nguyên và Môi trường phối hợp cùng Ủy ban nhân dân xã An Điền, thị xã Bến Cát 

tiến hành kiểm tra, xác minh tại Công ty TNHH Tuấn Đạt vào ngày 11 tháng 7 năm 

2019. Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy trước đây một số phương tiện vận chuyển 
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chất thải của Công ty TNHH Tuấn Đạt chưa được đai buộc chặt nên làm rơi vãi một 

số chất thải như: nylon, bao bì carton… trên đoạn đường giao nhau giữa đường 

ĐT.748 và ĐH.608 đến cổng Công ty với chiều dài khoàng 2,5 km; riêng vấn đề gây 

ra hôi thối ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, cử tri không có phản ánh. Nội 

dung này cũng được cử tri phản ánh này vào ngày 14 tháng 6 năm 2019 tại buổi tiếp 

xúc với đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát. Ngay sau khi cử tri phản ánh, 

Công ty TNHH Tuấn Đạt đã rà soát và khắc phục, đến nay không còn xảy ra tình 

trạng rơi vãi chất thải trên đường. Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường 

sẽ tăng cường công tác kiểm tra, lấy mẫu đánh giá về công tác bảo vệ môi trường 

của Công ty. 

17. Ủy ban nhân dân xã An Điền và cử tri ấp An Mỹ đề nghị: Sở Tài nguyên 

và môi trường tỉnh thường xuyên có kế hoạch kiểm tra các công ty, xí nghiệp thuộc 

thẩm quyền quản lý của tỉnh trên địa bàn. Vì những công ty này thường xuyên xả 

thải gây ô nhiễm môi trường (như công ty: MDF, CHP, Nam Đông). 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:  

Các Công ty được phản ánh, thời gian qua Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng 

Tài nguyên và Môi trường thị xã Bến Cát vẫn thường xuyên kiểm tra công tác bảo 

vệ môi trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, cụ thể: 

- Công ty Cổ phần MDF Việt Nam có địa chỉ: ấp Kiến An, xã An Điền, thị xã 

Bến Cát, hoạt động sản xuất và gia công các loại ván MDF từ năm 2007 đến nay 

được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Quyết định số 621/QĐ-STNMT ngày 

21/9/2011 về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường cho dự án “Nhà máy sản xuất 

và gia công các loại ván MDF”. Trong quá trình hoạt động Công ty đã xây lắp các 

công trình xử lý nước thải, khí thải theo nội dung Đề án bảo vệ môi trường. Về tình 

hình kiểm tra, xử lý các vi phạm: Trên cơ sở phản ánh của cử tri, năm 2018 Đội liên 

ngành của UBND tỉnh đã tiến hành kiểm tra đột xuất công tác bảo vệ môi trường đối 

với Công ty, qua kiểm tra cho thấy Công ty có một số vi phạm quy định về bảo vệ 

môi trường (xả nước thải vượt quy chuẩn, thực hiện không đúng nội dung Đề án bảo 

vệ môi trường được phê duyệt) và đã tham mưu UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành 

chính đối với Công ty tại Quyết định số 3608/QĐ-XPVPHC ngày 19/12/2018 với số 

tiền 216.000.000 đồng và yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo 

quy định. Đầu năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp tục kiểm tra công tác 

bảo vệ môi trường đối với Công ty, qua kiểm tra đã ban hành Kết luận kiểm tra số 

2802/KL-STNMT ngày 06/6/2019 tham mưu UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành 

chính với số tiền 315.000.000 đồng và tiếp tục yêu cầu khắc phục theo quy định. 

- Công ty TNHH Nam Đông có địa chỉ tại ấp Kiến Điền, xã An Điền, thị xã 

Bến Cát, được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Quyết định số 171/QĐ-STNMT 
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ngày 04/3/2016 về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp Giấy 

xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 1426/GXN-STNMT ngày 

19/4/2017. Công ty đang hoạt động sản xuất tái chế kim loại từ năm 2008 đến nay. 

Trên cơ sở phản ánh của người dân, năm 2018 Phòng Tài nguyên và Môi trường, 

Công an thị xã Bến Cát đã tiến hành kiểm tra, qua kiểm tra đã phát hiện Công ty có 

các vi phạm về bảo vệ môi trường (xả khí thải vượt quy chuẩn cho phép, thực hiện 

không đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, đổ thải chất thải 

rắn không đúng quy định) và tham mưu Chủ tịch UBND huyện, UBND tỉnh ban 

hành 02 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty với số tiền 

300.000.000 đồng, đồng thời đã yêu cầu Công ty thực hiện khắc phục theo quy định. 

Năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến 

hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu của 

Công ty, qua kiểm tra cho thấy Công ty đã khắc phục các tồn tại sau khi bị UBND 

tỉnh xử phạt, Đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty 

trong quá trình hoạt động phải thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Công ty TNHH GHP International Việt Nam có địa chỉ tại ấp Tân Lập, xã An 

Điền, đã được UBND tỉnh Bình Dương cấp Quyết định số 4308/QĐ-STNMT ngày 

25/12/2014 về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, hiện đang hoạt động 

sản xuất đồ gỗ gia dụng, đèn trang trí và các linh kiện xuất khẩu. Cuối năm 2018, 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, xác minh tại Công ty qua đó cho thấy mùi 

sơn, hơi dung môi phát sinh chủ yếu tại Xưởng 8 và Xưởng 10 (xưởng phun sơn đồ 

gỗ gia dụng). Tại thời điểm kiểm tra ghi nhận các màng sợi thủy tinh các buồng phun 

sơn khô chưa được thay thế thường xuyên, một số đã bị hư hỏng giảm khả năng hấp 

thu bụi sơn. Qua kết quả kiểm tra đã yêu cầu Công ty kiểm tra, thay thế các màng 

sợi thủy tinh bị hư hỏng; định kỳ thay thế than hoạt tính xử lý hơi dung môi tại các 

công trình đảm bảo tăng cường hiệu quả xử lý, giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường 

và người dân xung quanh. Đồng thời đã đề nghị đại diện UBND xã An Điền, ấp Tân 

Lập thông báo đến các cử tri để biết, tiếp tục theo dõi, giám sát việc khắc phục phát 

tán mùi hôi từ Công ty; trường hợp tiếp tục có phản ánh thì thông báo về Sở Tài 

nguyên và Môi trường để kiểm tra, trưng cầu giám định môi trường và xử lý Công 

ty theo quy định.  

Từ đầu năm 2019 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường không nhận được nội 

dung phản ánh kiến nghị nào của cử tri và địa phương, tuy nhiên để tăng cường giám 

sát trong kế hoạch cuối năm 2019, Sở sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện công tác bảo 

vệ môi trường đối với Công ty và xử lý các vi phạm (nếu có). 

Qua kết quả nêu trên cho thấy thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng 

các ngành chức năng đã thường xuyên kiểm tra, xử lý đối với các doanh nghiệp nêu 

trên theo kiến nghị của cử tri.  
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18. Cử tri ấp Kiến Điền, xã An Điền phản ánh: Vấn đề ma túy: số vụ xảy ra 

ngày càng nhiều, đề nghị ngành chức năng xem xét có giải pháp. 

Công an tỉnh trả lời: 

Tình hình ma túy trên toàn quốc xảy ra hết sức phức tạp, nhiều vụ án có số 

lượng ma túy tính bằng tấn. Tuy nhiên, tại tỉnh Bình Dương, tình hình tội phạm về 

ma túy có diễn ra, nhưng với tính chất nhỏ lẻ. Số người nghiện ngày tăng và trẻ hóa, 

có xu hướng chuyển dần sang sử dụng các loại ma túy tổng hợp. 

Tại xã An Điền, Bến Cát 6 tháng đầu năm xảy ra 03 vụ, tăng 01 vụ so với cùng 

kỳ năm 2018. Lý do và nguyên nhân tăng là do, hiện nay thị xã Bến Cát nói chung và 

xã An Điền nói riêng đang trong quá trình đô thị hóa cùng với việc phát triển các khu 

cụm công nghiệp xung quanh nên người ngoài tỉnh đến làm việc và sinh sống trên địa 

bàn nhiều, dân cư tập trung đông, trong đó có một số đối tượng lợi dụng hoạt động để 

phạm tội ma túy. Mặt khác, nhu cầu sử dụng ma túy của các đối tượng nghiện ngày 

càng tăng. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu của bản thân dễ dẫn đến các hành vi phạm tội 

về ma túy như: tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Lợi dụng địa bàn nông 

thôn đang trong quá trình đô thị hóa để ẩn nấp và để tránh sự phát hiện của cơ quan 

chức năng. Ngoài ra, Cơ sở cai nghiện ma túy hiện nay đã quá tải, nên việc bắt và đưa 

các đối tượng nghiện vào cơ sở cai nghiện gặp nhiều khó khăn. Đây cũng là một trong 

những nguyên nhân làm gia tăng tình hình tội phạm về ma túy. 

Giải pháp: trong thời gian tới đối với tỉnh Bình Dương nói chung, thị xã Bến 

Cát nói riêng, ngoài những kế hoạch đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó có tội 

phạm về ma túy. Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy, tác hại của ma túy 

bằng nhiều hình thức đến cộng đồng dân cư; tăng cường các công tác nghiệp vụ, 

nắm chắc các đối tượng liên quan đến ma túy. Qua đó, chủ động phát hiện, bắt giữ, 

xử lý kịp thời các đối tượng phạm tội ma túy; tăng cường công tác kiểm tra hành chính 

nhằm quản lý nhân hộ khẩu và các đối tượng có tiền án, tiền sự, đồng thời đẩy mạnh 

công tác lập hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. 

19. Cử tri ấp Kiến Điền, xã An Điền phản ánh: Vấn đề ban hành các văn bản 

pháp luật của tỉnh Bình Dương hiện nay chưa sâu sát tình hình thực tế (Quyết định 

số 25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh Bình Dương), gây bức xúc 

trong nhân dân. Đề nghị trước khi ban hành văn bản pháp luật cần xem xét tình thực 

tế để khi ban hành hạn chế chỉnh sửa và phù hợp với đời sống người dân. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:  

- Tại Khoản 32 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017, Chính 

phủ giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định diện tích tối thiểu được phép 

tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. 
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Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây 

dựng dự thảo Quyết định kèm theo quy định đối với nội dung nêu trên gửi các Sở 

ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và đăng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để 

lấy ý kiến góp ý của người dân trước khi được tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành. 

- Việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

được thực hiện đúng quy trình, đã được cơ quan chuyên môn thẩm định trước khi 

Quyết định được ban hành. Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND được ban hành đã 

góp phần chung cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh, đồng 

thời nhằm ngăn chặn, hạn chế tình trạng phân lô, bán nền trái quy định hình thành 

các khu dân cư tự phát không theo quy hoạch gây ô nhiễm môi trường; mặt khác 

nhằm bảo đảm bảo quyền lợi ích cho người sử dụng đất khi đưa đất vào sử dụng 

đảm bảo kết nối hạ tầng khu vực (cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, đường giao 

thông, tránh ngập úng...) 

- Tuy nhiên, liên quan đến đất đai là lĩnh vực phức tạp, nhiều vụ việc phát sinh 

do tình hình phát triển kinh tế tỉnh Bình Dương chuyển biến nhanh chóng trong thời 

gian qua, kéo theo tình hình biến động về đất đai của người dân, doanh nghiệp tăng 

cao. Do đó, khi áp dụng Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND trong thực tế đã phát 

sinh một số quyền lợi chính đáng của người sử dụng đất bị hạn chế; để giải quyết 

vấn đề phát sinh này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhanh chóng phối hợp, lấy ý 

kiến của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện để tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 1354/UBND-KTN ngày 03/4/2018 tháo gỡ một 

số khó khăn, vướng mắc của Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND; và thực tế đã giải 

quyết được một số khó khăn, vướng mắc trước mắt, tuy nhiên vẫn còn một số nội 

dung chưa sát và phù hợp với tình hình thực tế khi áp dụng. 

- Trước tình hình thực tế nêu trên, thực hiện theo kiến nghị của Hội đồng nhân 

dân và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã 

hoàn chỉnh dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

25/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 gửi lấy ý kiến của các Sở, ban, ngành, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện; đồng thời dự thảo được đăng tin trên cổng thông tin điện tử của 

tỉnh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến  

Dự kiến thời gian: tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong Quý 

III/2019.  

20. Cử tri ấp Dòng Sỏi, xã An Tây phản ánh: Thủ tục xin chuyển mục đích sử 

dụng đất quy định thời gian làm thủ tục quá lâu; việc chuyển mục đích thổ cư trên 

400m thì phải có tài khoản trong ngân hàng, điều này gây khó khăn cho người dân. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:  
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Việc xem xét và thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ 

gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định. 

Thời gian thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật 

Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của 

Chính phủ việc thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm thủ tục thẩm 

định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất (30 ngày) và thủ 

tục trình cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (15 ngày). Như 

vậy tổng thời gian thực hiện thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là 45 ngày 

làm việc (không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật). 

Đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất ở trên 400m: do nội dung câu hỏi cử 

tri chưa rõ chuyển mục đích để làm gì, do đó Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến 

như sau (có 02 trường hợp xảy ra): 

- Trường hợp 1: Hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất để làm nhà 

ở thì thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện như đã nêu trên và hộ gia đình cá 

nhân phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định (trường hợp ở xã An Tây, thị xã 

Bến Cát diện tích đất ở trong hạn mức không quá 300m2, giá đất tính thu tiền sử dụng 

đất là giá đất quy định tại Bảng giá đất; Đối với diện tích ngoài hạn mức giao đất ở 

400m2 - 300m2 =100m2 thì giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với 100m2 vượt này là 

giá đất quy định tại Bảng giá đất nhân (x) với hệ số điều chỉnh (K) giá đất. 

- Trường hợp 2: Hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện 

dự án xây dựng nhà trọ thì thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện như trên, 

đồng thời phải đảm bảo theo các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai 

năm 2013, trong đó có điều kiện đảm bảo về năng lực tài chính. Theo đó, tại Văn bản 

số 532/STC-TCDN ngày 14/3/2016 của Sở Tài chính hướng dẫn hồ sơ thẩm định 

năng lực tài chính đối với cá nhân khi thực hiện dự án phải có Giấy xác nhận của ngân 

hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản xác nhận số dư tiền gửi đối với vốn chủ 

sở hữu. 

21. Cử tri ấp Rạch Bắp, xã An Tây phản ánh: Nguồn nước thải của khu công 

nghiệp Rạch Bắp lợi dụng trời mưa xả thải, có mùi hôi, gây ô nhiễm môi trường. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:  

Khu công nghiệp Rạch Bắp do Công ty cổ phần công nghiệp An Điền làm chủ 

đầu tư, hiện nay có 70 dự án thuê đất trong đó có 33 dự án đi vào hoạt động sản xuất. 

Khu công nghiệp đã xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung có công suất 

thiết kế 3.000 m3/ngày, đồng thời đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động và 

kết nối dữ liệu về Trạm điều hành trung tâm của Sở Tài nguyên và Môi trường. Qua 

theo dõi hệ thống quan trắc tự động thì nước thải của khu công nghiệp thường xuyên 

đạt quy chuẩn cho phép thải ra môi trường, tuy nhiên vào một số thời điểm nước thải 
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từ cống thoát nước chung của khu công nghiệp chưa xử lý đạt quy chuẩn môi trường. 

Do vậy, Đội kiểm tra liên ngành đột xuất về tài nguyên và môi trường đã tiến hành 

kiểm tra đột xuất công tác bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp vào tháng 6 năm 

2018; kết quả kiểm tra cho thấy một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp chưa 

đấu nối nước thải triệt để về hệ thống xử lý nước thải tập trung, còn xả ra hệ thống 

thoát nước mưa làm cho nước tại cống thoát nước chung tại một số thời điểm không 

đạt quy chuẩn môi trường. Đội kiểm tra liên ngành đã lập biên bản vi phạm và trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh xử phạt Công ty cổ phần công nghiệp An Điền với số tiền 

1.117.000.000 đồng, đồng thời yêu cầu Công ty phải thu gom triệt để nước thải các 

doanh nghiệp trong khu công nghiệp về xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi 

trường. Sau khi bị xử lý vi phạm, Công ty đã thực hiện đấu nối triệt để nước thải của 

các doanh nghiệp, tăng cường giám sát việc đấu nối và xử lý nước thải của các doanh 

nghiệp trong khu công nghiệp, vận hành lại hệ thống xử lý nước thải và xử lý đạt 

quy chuẩn quy định. 

22.  Cử tri tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội xã Chánh Phú Hòa phản ánh: Việc 

Trung tâm Bảo trợ gần Xí nghiệp Xử lý Chất thải, nên hằng ngày phải chịu rất nhiều 

mùi hôi, thối của chất thải ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của những người 

trong trung tâm, vốn đã lớn tuổi, đau yếu. Đề nghị xem xét và có hướng giải quyết, 

giúp đỡ. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:  

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương tại khu phố 1B, phường 

Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương do Công ty cổ phần Nước - Môi 

trường Bình Dương làm chủ đầu tư và đi vào hoạt động từ năm 2005. Là nơi tập 

trung xử lý các loại chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp từ các cơ sở 

sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh, tiềm ẩn gây ô nhiễm môi trường nên 

trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường 

luôn chủ động kiểm tra, giám sát các hoạt động của Xí nghiệp. Kết quả kiểm tra, 

giám sát cho thấy Xí nghiệp tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, nước thải 

và khí thải được xử lý đạt quy chuẩn môi trường.  

Tuy nhiên, với đặc thù ngành nghề tiếp nhận, xử lý nhiều loại chất thải, trong 

đó có chất thải sinh hoạt có chứa nhiều chất hữu cơ dễ phân hủy nên dễ phát sinh 

mùi hôi gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh tùy theo mùa và hướng gió. Để 

hạn chế mùi hôi từ quá trình tiếp nhận và xử lý chất thải, Xí nghiệp xử lý chất thải 

đã thực hiện nhiều giải pháp như: Vệ sinh và rửa xe, khử trùng xe vận chuyển rác 

sau khi vận chuyển về Xí nghiệp; che bạt cho các ô chôn lấp; thu hồi khí sinh học 

để phát điện và làm giảm mùi hôi từ các ô chôn lấp; sử dụng các chế phẩm sinh học 

phun khử mùi khu tập kết rác; luôn rà soát, bảo dưỡng và vận hành các công trình 

xử lý chất thải đúng quy trình… nhờ đó đã hạn chế tối đa mùi hôi phát tán ra môi 
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trường xung quanh. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện của Xí nghiệp, trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm sẽ xử lý theo 

đúng quy định pháp luật. 

23. Cử tri ấp Phú Thứ, xã Phú An kiến nghị: Đường ĐT744 (đoạn từ ngã tư 

Phú Thứ đến xã An Tây), hiện nay tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra, nguyên 

nhân do không có tín hiệu đèn giao thông. Đề nghị xem xét bố trí, lắp đặt các tín 

hiệu tại các ngã ba, ngã tư, khu vực trước trường học. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Hiện Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đang triển khai lựa chọn nhà 

thầu để thi công công trình: bổ sung một số hạng mục đảm bảo an toàn giao thông 

của Công trình nâng cấp, mở rộng ĐT.744 (kể cả đầu tư các cầu) đoạn từ Km12+000 

đến Km32+000, trong đó có đầu tư hệ thống đèn tín hiệu giao thông (tại một số giao 

lộ có mật độ phương tiện giao thông cao), lắp đặt dải phân cách giữa, sơn đường 

biển báo... 

- Giải pháp: Sở Giao thông vận tải sẽ tiếp tục theo dõi tình hình giao thông trên 

ĐT.744 sau khi Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đầu tư bổ sung một số 

hạng mục đảm bảo an toàn giao thông, để điều chỉnh tổ chức, phân luồng giao thông 

phù hợp với tình hình thực tế. 

- Dự kiến thời gian: triển khai thi công trong tháng 7/2019. 

24. Cử tri ấp Bến Giảng, xã Phú An phản ánh: Việc sử dụng thẻ bảo hiểm y 

tế, hiện nay người dân đi khám bệnh không đủ thuốc cung cấp cho người dân, dẫn 

tới việc người dân phải đi mua thuốc bên ngoài. Đề nghị xem xét giải quyết. 

Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời:  

Tại điểm b, khoản 5, Điều 5, Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 

của Bộ Y tế ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa 

dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi hưởng của người 

tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) quy định: Cơ sở khám, chữa bệnh có trách nhiệm 

cung ứng đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, đáp ứng nhu cầu điều trị của người bệnh 

BHYT theo danh mục thuốc đã xây dựng. 

Tại điểm a, khoản 7, Điều 4, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 

của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành quy định về tổ chức thực hiện 

BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh thì cơ sở y tế có trách nhiệm cung ứng dịch vụ 

y tế theo phạm vi hợp đồng đã ký, trường hợp không cung ứng đủ thuốc, hóa chất, 

vật tư y tế để người bệnh phải tự mua, cơ sở y tế có trách nhiệm hoàn trả cho người 

bệnh, tổng hợp thanh toán với cơ quan Bảo hiểm xã hội theo quy định. 
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Như vậy, trong trường hợp cơ sở khám chữa bệnh BHYT không đủ thuốc cung 

cấp cho người bệnh, dẫn tới tình trạng người bệnh phải đi mua thuốc bên ngoài, cơ 

sở khám chữa bệnh BHYT phải có trách nhiệm hoàn trả lại chi phí cho người bệnh, 

tổng hợp thanh toán với cơ quan BHXH theo quy định. 

25.  Cử tri ấp Bến Giảng, xã Phú An phản ánh: Việc cấp nước sinh hoạt cho 

người dân, hiện nay đơn vị cấp nước thu phí rất cao. Đề nghị xem xét giải quyết, trả 

lời cho người dân. 

Sở Tài chính trả lời: 

- Về giá nước sạch cho sinh hoạt các hộ dân cư 

Ngày 22/02/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND 

quy định giá nước cho sinh hoạt đô thị và sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương từ năm 2018 đến năm 2022. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

05/3/2018. Giá nước sạch dùng cho sinh hoạt các hộ dân cư theo hình thức 01 giá 

(không tính theo hình thức lũy tiến), cụ thể năm 2018 là 8.925 đ/m3, năm 2019 là 

9.450 đ/m3, mức tăng giá bình quân mỗi năm là 5%. Nếu so sánh với mức giá nước 

cho sinh hoạt của các hộ dân trên địa bàn tỉnh được áp dụng ngày 01/3/2015 theo 

Quyết định số 68/2014/QĐ-UBND thì mức tăng khoảng 10%. Nguyên nhân giá 

nước sạch tăng là do:  

+ Tiền lương tối thiểu vùng từ 3.100.000 đồng/tháng lên 3.750.000 đồng/tháng 

(tỉ lệ tăng là 21%). 

+ Các khoản trích theo lương như: BHXH, BHYT,… tăng 23,5%. 

+ Nguyên vật liệu tăng như: điện tăng 14%, hóa chất (Clor) tăng 32,8%. 

+ Đồng hồ nước (DN15) tăng 11%. 

+ Thuế tài nguyên nước và dịch vụ rừng tăng 7,5% do điều chỉnh giá tính thuế 

tài nguyên nước. 

+ Phát sinh thêm tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 83,2 đồng/m3 theo 

Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ. 

Đồng thời giá nước cho sinh hoạt của các hộ dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

cũng tương đương so với mức giá của một số tỉnh áp dụng hình thức 01 giá. 

- Đối với việc thu phí 

Phí bảo vệ môi trường được thu trên cơ sở căn cứ Quyết định số 06/2018/QĐ-

UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh về việc xác định số phí bảo vệ môi trường 

đối với nước thải sinh hoạt phải nộp trên địa bàn tỉnh Bình Dương; theo đó, việc xác 

định số phí phải nộp được tính như sau: 
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Số phí phải nộp 

(đồng) 
= 

Số lượng nước sạch sử dụng 

(m3) 
x 

Giá bán nước sạch 

(đồng/m3) 
x Mức thu phí 

Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là 10% giá bán của 

1m3 nước sạch (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) như quy định tại Khoản 2 Điều 1 

của Quyết định này cho tất cả các đối tượng sử dụng nước từ các đơn vị cấp nước 

sạch và các hộ gia đình tự khai thác nước để sử dụng phù hợp với quy định tại Nghị 

định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường 

đối với nước thải./. 


