
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

TRƯỚC KỲ HỌP 10 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: HUYỆN BẮC TÂN UYÊN 

1. Cử tri xã Tân Bình kiến nghị: Đoạn đường ĐT.741 từ Trường PTTH Tân 

Bình đến Cổng Xanh mỗi khi trời mưa là ngập nước nghiêm trọng, tràn vào nhà dân 

gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện, ô nhiễm và ảnh hưởng đến 

cuộc sống của người dân; Kiến nghị sửa chữa, nâng cấp hệ thống thoát nước 02 bên 

tuyến đường này. 

 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 đầu tư hệ thống cống dọc tại một số vị trí bị ngập nước) 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 Chủ đầu tư dự án vẫn 

chưa triển khai thực hiện. 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 kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo Chủ đầu tư dự án khẩn trương 

thực hiện. 

Dự kiến thời gian: thi công trong năm 2020 và hoàn thành trong năm 2022. 

2. Cử tri xã Tân Bình phản ánh và kiến nghị: Đoạn đường ĐT.747a từ Cổng 

Xanh đi thị xã Tân Uyên còn 02 đoạn tại xã Hội Nghĩa chưa thi công, đường xuống 

cấp tạo nên các hố lớn dễ gây tai nạn giao thông, đề nghị các ngành chức năng xem 

xét giải quyết. 

 Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Dự án nâng cấp mở rộng ĐT.747a đoạn từ dốc Bà Nghĩa đến Cổng Xanh do 

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, hiện mới bàn giao cho Sở 

Giao thông vận tải quản lý. Hiện tuyến đường ĐT.747a đoạn từ Cổng Xanh đi thị xã 

Tân Uyên còn 02 đoạn tại xã Hội Nghĩa chưa thi công do người dân chưa bàn giao 

mặt bằng, không cho thi công (hiện đã thi công nền đá nhưng chưa thảm nhựa). Để 

giải quyết dứt điểm các trường hợp còn vướng mặt bằng1, thời gian qua Ban Quản 

lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh đã nhiều lần phối hợp với địa phương vận động 

người dân bàn giao mặt bằng để thi công các hạng mục còn lại, nhưng người dân 

chưa đồng tình; Ngày 16/7/2019, Sở GTVT tiếp tục có Công văn số 2175/SGTVT-

 
1 Thuộc thẩm quyền của UBND thị xã Tân Uyên 
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QLGT, đề nghị UBND thị xã Tân Uyên, huyện Bắc Tân Uyên tiếp tục vận động 

người dân bàn giao mặt bằng để hoàn thiện các hạng mục còn tồn tại.  

Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thị xã Tân Uyên, 

huyện Bắc Tân Uyên tiếp tục vận động người dân bàn giao mặt bằng để thi công 

hoàn thành theo quy mô dự án được duyệt. 

3. Cử tri xã Tân Bình kiến nghị: Phí xóa thế chấp trên giấy chứng nhận Quyền 

sử dụng đất ở các địa phương có sự chênh lệnh, nhưng không hợp lý (giữa Bắc Tân 

Uyên và Phú Giáo), kiến nghị các cơ quan chức năng có sự rà soát, điều chỉnh cho 

thống nhất. 

 Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 

Ngày 20/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định 

số 34/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 về việc ban hành đơn giá dịch vụ đăng ký 

đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (dạng riêng lẻ) trên địa bàn tỉnh Bình 

Dương. Theo quyết định, mức thu phí xóa thế chấp tại các huyện, thị xã, thành phố 

trên địa bàn tỉnh là thống nhất, không có sự chênh lệch, do đó việc thu phí xóa thế 

chấp giữa 02 huyện Bắc Tân Uyên và Phú Giáo là giống nhau. 

Trường hợp cử tri thấy có sự thu sai khác nhau tại 02 huyện nêu trên hoặc trên 

địa bàn tỉnh, đề nghị cung cấp thông tin để Sở kiểm tra, xử lý nếu việc thu phí không 

đúng quy định. 

4. Cử tri xã Tân Bình có ý kiến: Đề nghị các ngành chức xem xét, xử lý việc 

các Công ty trong Khu công nghiệp Tân Bình xả chất thải ra môi trường gây mùi 

hôi rất khó chịu (vào khoảng 4 đến 5 giờ sáng) làm ảnh hưởng đến việc sinh hoạt 

của người dân? 

 Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 

Sau khi nhận được phản ánh của cử tri (xã Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên và 

xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng), Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bàu Bàng và Ủy ban nhân dân xã Hưng 

Hòa tiến hành khảo sát và làm việc với chủ đầu tư Khu công nghiệp Tân Bình vào 

ngày 12 tháng 7 năm 2019. Kết quả khảo sát cho thấy, khu công nghiệp Tân Bình 

đã xây dựng công trình xử lý nước thải giai đoạn 1 với công suất 2.500 m3/ngày, 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 (trừ Công ty TNHH 

You Hao) đều đấu nối về nhà máy xử lý nước thải tập trung để xử lý trước khi thải 

ra môi trường. Theo kết quả quan trắc nước thải tự động và kết quả kiểm tra, giám 

sát thì nước thải sau xử lý của khu công nghiệp đạt quy chuẩn môi trường. Đối với 
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Công ty TNHH You Hao là doanh nghiệp thực hiện không tốt các biện pháp bảo vệ 

môi trường, tháng 3 năm 2019 Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra về bảo vệ 

môi trường đối với Công ty, kết quả cho thấy Công ty chưa đấu nối nước thải về nhà 

máy xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp, chưa xử lý hơi keo từ quá trình 

ép nhiệt, trộn nguyên liệu gây mùi hôi nên cử tri đã phản ánh. Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định xử phạt số 1173/QĐ-

XPVPHC ngày 07 tháng 5 năm 2019 đối với Công ty, tổng mức phạt 1.294.000.000 đồng 

và yêu cầu phải khắc phục các vi phạm; trường hợp Công ty vẫn tiếp tục tái phạm 

thì sẽ xử lý các hành vi vi phạm với tình tiết tăng nặng và đình chỉ hoạt động theo 

đúng quy định. 

Qua tiếp xúc với ông Nguyễn Công Dũng, ngụ tại ấp 1, xã Hưng Hòa đại diện 

cử tri ấp 1 cho biết, vào khoảng tháng 4 năm 2019 đã xảy ra cá chết tại hồ điều tiết 

của khu công nghiệp Tân Bình, với khối lượng khoảng 100 kg, từ đó đến nay không 

còn xuất hiện hiện tượng cá chết. Chủ đầu tư khu công nghiệp cũng chưa xác định 

được nguyên nhân gây cá chết tại thời điểm đó. Do vậy, Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bàu Bàng phối hợp cùng 

Ủy ban nhân dân xã Hưng Hòa và chủ đầu tư Khu công nghiệp Tân Bình tiếp tục 

tăng cường giám sát các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đảm bảo các chất thải 

phát sinh trong quá trình hoạt động được thu gom, xử lý theo đúng quy định trước 

khi thải ra môi trường. Trường hợp phát hiện vi phạm thì phản ánh về cơ quan có 

thẩm quyền để kịp thời kiểm tra xử lý. 

5. Ông Võ Văn Hiền, ấp 3, xã Tân Bình kiến nghị: Anh vợ ông là ông Lê Văn 

Kia chết ở ngoài đảo đã có giấy xác nhận, gia đình đã lập hồ sơ gửi về Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, nhưng đến nay ông Lê Văn Kia vẫn chưa 

được công nhận là liệt sĩ. Đề nghị các ngành chức năng xem xét và giải quyết cho 

gia đình ông? 

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

Căn cứ tại Khoản 1, 2 Điều 3 Thông tư số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP 

ngày 22/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc phòng 

hướng dẫn xác nhận liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh 

trong chiến tranh không còn giấy tờ (gọi tắt là Thông tư số 28), quy định:  

“1. Danh sách liệt sỹ lưu tại cơ quan, đơn vị có ghi tên người hy sinh, hoặc 

giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý lập từ ngày 31/12/1994 trở về trước có ghi nhận 

là liệt sỹ hoặc hy sinh trong chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu. 

2. Người hy sinh đã được chính quyền và nhân dân suy tôn đưa vào an táng 

trong nghĩa trang liệt sỹ nơi hy sinh, được gắn bia mộ liệt sỹ từ ngày 31/12/1994 trở 

về trước”.  
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Qua kiểm tra hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ Lê Văn Kia chỉ có giấy xác nhận 

dùng cho người giao nhiệm vụ hoặc người cùng công tác với người hy sinh, mà 

không có những giấy tờ quy định theo Thông tư số 28. 

Theo thông tin do gia đình cung cấp thì ông Lê Văn Kia là đội viên du kích xã 

Chánh Phú Hòa bị địch bắt tù đày, bị tra tấn, hy sinh ngày 02/07/1970 tại nhà tù Phú 

Quốc và được an táng tại Nghĩa trang Phú Quốc. Tuy nhiên trong Nghĩa trang liệt 

sỹ huyện Phú Quốc có mộ của liệt sỹ Lê Văn Mai, sinh năm 1947, hy sinh ngày 

02/07/1970, được an táng vào nghĩa trang liệt sỹ huyện Phú Quốc năm 1985 (ngoài 

ra không có thông tin về quê quán, cấp bậc, đơn vị công tác). 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đã hướng dẫn gia đình 

lập thủ tục xin giám định ADN để xác định mộ liệt sỹ Lê Văn Mai trong nghĩa trang 

liệt sỹ huyện Phú Quốc. Tuy nhiên, Cục người có công có công văn số 699/NCC-

HSTTLS ngày 29/03/2019 về việc thông báo mẫu xấu. 

Hiện nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đang đề nghị Phòng Lao động 

- Thương binh và Xã hội huyện Bắc Tân Uyên mời gia đình thân nhân của ông Lê 

Văn Kia (Lê Văn Mai) đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Bắc 

Tân Uyên để Sở trao đổi trực tiếp để gia đình thân nhân liệt sỹ được rõ. 

Mặc khác, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội thị xã Bến Cát kiểm tra, xác minh lại trường hợp ông Lê Văn 

Kia (Lê Văn Mai) trong lịch sử Đảng bộ địa phương phường Chánh Phú Hòa có ghi 

nhận thông tin ông Lê Văn Kia (Lê Văn Mai) là liệt sỹ hay không, để có cơ sở xác 

lập hồ sơ công nhận liệt sỹ cho ông Lê Văn Kia (Lê Văn Mai). 

6. Cử tri các xã Tân Bình, Bình Mỹ đề nghị: Cần xem xét thay đổi hỗ trợ việc 

thu phí đối với người dân ở 2 xã Tân Bình và Bình Mỹ vì hiện nay việc đưa đón con 

em (bằng xe du lịch) của 2 địa phương đi học qua lại đoạn đường này rất nhiều lần 

và rất tốn kém trong việc trả phí. 

 Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Việc quy định thu phí, mức thu phí đối với từng loại phương tiện, thời gian thu 

phí,... thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Thời gian qua, chủ đầu tư dự 

án nâng cấp, mở rộng ĐT.741 đã và đang thực hiện đúng theo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh, chủ trương của UBND tỉnh, trong đó không có chế độ miễn, giảm tiền 

qua trạm thu phí cho xe ô tô của các hộ gia đình khu vực trạm thu phí Phước Hòa. 

7. Cử tri xã Bình Mỹ phản ánh và kiến nghị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình 

Dương (512 giường), đội ngũ nhân viên y bác sĩ, điều dưỡng có thái độ phục vụ 

nhân dân không tốt, thường hay cáo gắt, la mắng bệnh nhân; Cần bố trí thêm giường 
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bệnh cho bệnh nhân và tách biệt ra khu vực dành riêng cho bệnh nhân nam và bệnh 

nhân nữ. Kiến nghị tỉnh có ý kiến để chấn chỉnh tình trạng trên. 

 Sở Y tế trả lời: 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã ghi nhận ý kiến đóng góp của cử tri về thái độ 

không tốt của nhân viên y tế. Bệnh viện đang từng bước chấn chỉnh để thực hiện 

đúng theo quy định của Bộ Y tế về giao tiếp ứng xử, cụ thể tiếp tục thực hiện Thông 

tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về quy tắc ứng xử 

của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế và Quyết định 

số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch triển khai 

thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài 

lòng của người bệnh”.  

- Về việc tách biệt khu vực riêng cho bệnh nhân nam, bệnh nhân nữ: Do số 

lượng người bệnh điều trị nội trú quá tải so với cơ sở vật chất hiện có nên trong một 

vài thời điểm còn tồn tại thực trạng không thể tách biệt khu điều trị riêng cho nam 

và nữ, đặc biệt là tại khu vực cấp cứu và hồi sức cấp cứu. Bệnh viện xin ghi nhận và 

từng bước chấn chỉnh. Sắp tới, sau khi tiếp nhận và triển khai điều trị cho người 

bệnh tại khu 300 giường (tại Bệnh viện đa khoa tỉnh hiện nay) và các cơ sở tại xã 

Phú Chánh (Tân Uyên), bệnh viện sẽ phân khu điều trị riêng, đáp ứng mong đợi của 

người bệnh. 

Tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Y tế có giải pháp, 

tiến độ khắc phục hạn chế này./. 
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Cử tri các xã Tân Bình, Bình Mỹ phản ánh và đề nghị: Trạm thu phí BOT 

Phước Hòa thu đến bao giờ mới ngưng. 

Trích nội dung phản ánh tương tự đã được trả lời sau Kỳ họp thứ 7 của 

Cử tri xã Tân Bình kiến nghị: Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét lại về thời 

hạn thu phí của Trạm thu phí xã Phước Hòa thuộc đường ĐT.741 từ ngã tư Sở Sao 

đến xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo. 

Sở Giao thông vận tải trả lời:2  

- Về thời hạn thu phí của của Trạm thu phí xã Phước Hòa thuộc đường ĐT.741:  

Thời hạn thu phí của dự án BOT nâng cấp, mở rộng ĐT.741: Theo Hợp đồng 

dự án BOT đã được UBND tỉnh ký kết với chủ đầu tư, thời hạn thu phí là 30,8 năm, 

bắt đầu từ tháng 8/2006 (tạm tính đến tháng 7/2037 mới kết thúc). 

 
2 Cập nhật trả lời theo Báo cáo số 150/BC-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết kiến 

nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Tám - HĐND tỉnh khóa IX. 
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