
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

TRƯỚC KỲ HỌP 10 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: HUYỆN DẦU TIẾNG 

1. Cử tri ấp Hoà Lộc, xã Minh Hòa kiến nghị: Tỉnh hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm 

y tế miễn phí cho người dân tộc Chăm. 

Bảo hiểm xã hội tỉnh trả lời: 

Hiện nay, huyện Dầu Tiếng1 chưa tham mưu cho UBND tỉnh đưa người dân 

tộc Chăm vào đối tượng được hỗ trợ cấp thẻ BHYT từ nguồn kết dư quỹ khám chữa 

bệnh BHYT.  

Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ lưu ý vấn đề này và đưa vào kế hoạch thực hiện trong 

thời gian tới. 

2. Cử tri ấp Hòa Thành, xã Minh Hòa kiến nghị: Ngành chức năng sớm sửa 

chữa cống thoát nước trên đoạn đường ĐT.749B (đoạn gần ngã ba Hòa Lộc hướng 

ra Dầu Tiếng) hiện tại quá nhỏ, mùa mưa nước nhiều không có khả năng thoát nước 

làm nước tràn vào nhà dân. 

 Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Sở GTVT xin ghi nhận sẽ rà soát và báo cáo cử tri trong tháng 8/2019. 

3. Cử tri các xã Thanh An, Thanh Tuyền, Minh Thạnh kiến nghị ngành 

chức năng kiểm tra xử lý các nhà máy xả thải gây ô nhiễm trường: Xã Thanh An: 

Cty TNHH Nội thất gỗ Phú Đỉnh (kiểm tra hệ thống xử lý nước thải và quan trắc 

mùi sơn bốc ra môi trường). Xã Thanh Tuyền: Công ty xi măng Ba Đình và Công ty 

Thế giới nhà. Xã Minh Thạnh: Nhà máy chế biến mủ cao su Quốc Toản. 

 Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 

- Xã Thanh An: Công ty TNHH Nội thất gỗ Phú Đỉnh (kiểm tra hệ thống xử 

lý nước thải và quan trắc mùi sơn bốc ra môi trường): 

Công ty TNHH Nội thất gỗ Phú Đỉnh có địa chỉ tại ấp Cần Giăng, xã Thanh 

An, huyện Dầu Tiếng, được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Quyết định số 

202/QĐ-STNMT ngày 15/3/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình 

Dương về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án Cụm 

công nghiệp Thanh An - Nhà máy sản xuất đồ gỗ, tổng diện tích đất Cụm công 

nghiệp 486.671,8 m2 (công suất sản xuất 450.000 sản phẩm/năm). Công ty đi vào 

hoạt động sản xuất từ tháng 7 năm 2016 cho đến nay, ngành nghề sản xuất đồ gỗ nội 

thất với công suất hiện tại khoảng 41.339 sản phẩm/năm. Trong quá trình hoạt động 

 
1 Thuộc thẩm quyền của UBND huyện Dầu Tiếng 
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đã xây lắp công trình xử lý nước thải và lắp đặt hệ thống quan trắc, giám sát nước 

thải tự động kết nối dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường; đã xây lắp công trình 

xử lý bụi sơn, hơi dung môi và xử lý khí thải lò hơi trước khi phát tán qua các ống 

thải. Đã được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và cấp Giấy xác nhận hoàn 

thành công trình bảo vệ môi trường số 4769/GXN-STNMT ngày 16/10/2018. Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã trưng cầu giám định mẫu nước thải, khí thải đối với Công 

ty và sẽ xử lý theo quy định pháp luật trong trường hợp mẫu vượt quy chuẩn quy định; 

sau khi có kết quả sẽ thông tin đến chính quyền địa phương và người dân được biết. 

- Xã Thanh Tuyền: Công ty xi măng Ba Đình và Công ty Thế giới nhà: 

+ Công ty Cổ phần Xi măng Ba Đình: có địa chỉ tại ấp Gò Mối, xã Thanh 

Tuyền, được UBND huyện Dầu Tiếng cấp Giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn 

môi trường số 27/GXN-UBND ngày 16/8/2010 cho dự án nhà máy nghiền xi măng 

Ba Đình công suất 100.000 tấn sản phẩm/năm. Trên cơ sở phản ánh, ngày 11/7/2019 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Dầu Tiếng phối hợp UBND xã Thanh Tuyền 

kiểm tra hiện trạng qua đó cho thấy Công ty có đầu tư hệ thống hút bụi từ các công 

đoạn sản xuất tuy nhiên tại 02 vị trí đóng gói bụi vẫn còn phát tán ra bên ngoài. Đoàn 

kiểm tra đã yêu cầu Công ty thực hiện khắc phục, tiếp tục thu thập hồ sơ, xử lý theo 

quy định. 

+ Chi nhánh Công ty Cổ phần VLXD Thế Giới Nhà: có địa chỉ tại ấp Gò Mối, 

xã Thanh Tuyền, được UBND huyện Dầu Tiếng cấp Giấy xác nhận cam kết bảo vệ 

môi trường số 42/TB-UBND ngày 04/4/2014, hiện đang hoạt động sản xuất bê tông 

tươi. Trên cơ sở phản ánh, ngày 11/7/2019 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện 

Dầu Tiếng phối hợp UBND xã Thanh Tuyền kiểm tra hiện trạng qua đó cho thấy 

Công ty đã bê tông hóa toàn bộ sân bãi, nhà xưởng và trang bị đường ống tưới nước 

để hạn chế bụi phát tán ra môi trường; đã đầu tư 03 hồ lắng nước thải trước khi xả 

thải ra sông Sài Gòn, hiện đang đầu tư thêm 03 hồ lắng bổ sung để lắng nước thải. 

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty cải tạo các hồ lắng, thường xuyên nào vét bùn để 

đảm bảo xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi ra sông Sài Gòn. 

Do 02 đơn vị trên thuộc thẩm quyền quản lý về môi trường của UBND huyện 

Dầu Tiếng, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản kiến nghị UBND huyện 

tiếp tục kiểm tra, xử lý và thông tin kết quả cho cử tri ấp Gò Mối, xã Thanh Tuyền 

được biết. 

- Xã Minh Thạnh: Nhà máy chế biến mủ cao su Quốc Toản: 

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc Toản: có địa chỉ tại ấp Tân Minh, 

xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng, đã được Bộ Tài nguyên và Môi Trường cấp Quyết 

định số 771/QĐ-BTNMT ngày 27/3/2019 về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường. Công ty hoạt động từ đầu năm 2019 đến nay với ngành nghề chế 
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biến mủ cao su (chế biến mủ nước và mủ tạp). Ngày 12/7/2019, trên cơ sở phản ánh 

của cử tri, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp chính quyền địa phương tiến 

hành kiểm tra tại Công ty qua đó cho thấy hiện Công ty chỉ hoạt động dây chuyền 

sản xuất mủ tạp với công suất khoảng 50 tấn sản phẩm/ngày. Đối với nội dung phản 

ánh của cử tri việc xả thải gây ô nhiễm là có cơ sở do hiện công trình xử lý nước thải 

đã xuống cấp, hư hỏng, nước thải chỉ qua các công đoạn lược rác, qua các bể lắng, 

các bể sục khí và thải ra suối Cây Da. Đồng thời, Công ty chưa thu gom nước thải 

từ khu vực chứa nguyên liệu mủ tạp và nước vệ sinh rửa các thiết bị chứa mủ thành 

phẩm về hệ thống xử lý, nước sau xử lý khí thải lò đốt. Sở Tài nguyên và Môi trường 

đã trưng cầu giám định mẫu nước thải, tổng hợp hồ sơ xử lý vi phạm đối với Công 

ty và yêu cầu khắc phục theo quy định. Sau khi có kết quả kiểm tra, xử lý sẽ thông 

tin đến chính quyền địa phương và người dân được biết. 

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

4. Cử tri xã Thanh Tuyền kiến nghị: Sửa chữa các nắp hố ga hành lang đường 

ĐT.744 từ ngã tư Chú Thai đến ấp Bưng Còng; đoạn đường ĐT.744 từ ngã tư Chú 

Thai đến cầu suối Xuy-Nô đã bị lún, hư hỏng nhiều nơi gây nguy hiểm cho người 

tham gia giao thông. 

 Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Theo kế hoạch duy tu, sửa chữa năm 2019, Sở Giao thông vận tải đang triển 

khai công tác duy tu, sửa chữa ĐT.744 đoạn từ cầu Ông Cộ đến ngã tư Kiểm Lâm, 

trong đó có khối lượng thay thế các nắp hố ga bị hư hỏng và dặm vá mặt đường đoạn 

từ ngã tư Chú Thai đến cầu Xuy Nô. 

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

5. Cử tri xã Định An phản ánh: Sinh viên ngành Sư phạm sau khi học về không 

có công việc gây hoang mang tâm lý cho sinh viên khi lựa chọn trường. Kính mong 

tỉnh có ý kiến để các trường khi tuyển sinh và đào tạo xong phải được sử dụng tránh 

gây lãng phí cho nhà nước và nhân dân. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: 

Từ năm học 2017 - 2018 trở về trước, hàng năm, Sở GDĐT phối hợp với Sở 

Nội vụ tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành 

GDĐT nhằm bổ sung số lượng giáo viên còn thiếu cho từng cấp học. Việc tuyển 

dụng giáo viên trên cơ sở biên chế được giao của cấp có thẩm quyền đồng thời phải 

đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định, theo vị trí việc làm cụ thể nên không 

thể tuyển 100% sinh viên ra trường. 
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Từ năm học 2018 - 2019 đến nay, tỉnh Bình Dương không thực hiện tuyển dụng 

viên chức ngành GDĐT vì phải chờ kết quả thẩm định biên chế của Bộ Nội vụ, trình 

Chính phủ xem xét về việc giao thêm chỉ tiêu biên chế cho tỉnh Bình Dương do có 

số học sinh tăng nhanh hàng năm. Để chuẩn bị năm học mới, trong khi ngành GDĐT 

tỉnh Bình Dương chưa được giao biên chế, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở 

GDĐT đã ban hành văn bản yêu cầu tất cả các đơn vị trong toàn ngành phải thực 

hiện tất cả các giải pháp có thể nhằm đảm bảo việc học tập của con em như: Tính toán 

kỹ số lớp, tăng sĩ số học sinh/lớp; rà soát lại đội ngũ để điều chuyển, cân đối biên chế 

thừa thiếu cục bộ ở từng môn học, cấp học; phân công đội ngũ viên chức không trực 

tiếp giảng dạy nhưng có gốc đào tạo sư phạm được chuyển ra dạy lớp đúng chuyên 

môn trên cơ sở đánh giá về chuyên môn của đơn vị sử dụng và cơ quan quản lý; thực 

hiện các phương án về phân công giáo viên dạy thêm giờ, dạy thỉnh giảng,… 

Trong khi chờ cấp có thẩm quyền thẩm định và giao biên chế tăng thêm, Sở 

GDĐT đã phối hợp với Sở Nội vụ trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho hợp 

đồng giáo viên còn thiếu năm học 2019 - 2020 trong tổng số chỉ tiêu biên chế được 

giao năm học 2018 - 2019 của các đơn vị. Như vậy, những sinh viên đã tốt nghiệp 

sư phạm có thể liên hệ với các Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố để hợp đồng 

giảng dạy ngắn hạn trong năm học 2019 - 2020 theo số lượng chỉ tiêu biên chế được 

giao và nhu cầu về vị trí việc làm của các đơn vị. 

Tuy nhiên, việc sinh viên sư phạm tốt nghiệp không có việc làm còn phải xem 

xét thêm ở khía cạnh bản thân, gia đình các em và cơ sở đào tạo. Sau khi tốt nghiệp 

trung học phổ thông, các em cần chọn ngành, nghề có nhu cầu về vị trí việc làm và 

phù hợp với năng lực, điều kiện,…của bản thân và gia đình. Việc các em cố gắng 

đạt thành tích tốt trong quá trình học tập sẽ góp phần rất lớn khi tuyển dụng. Đối với 

các đơn vị đào tạo, cung cấp nguồn lực tuyển dụng cho ngành GDĐT phải gắn với 

thực tế về thị trường lao động, nhu cầu ngành nghề mà Trường đào tạo nhằm hạn 

chế thấp nhất tình trạng sinh viên không có việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường. 

6. Cử tri xã Long Tân kiến nghị: Nâng cấp nhựa nóng đường ĐT.749C từ ngã 

ba Đòn Gánh đi qua huyện Bàu Bàng; Phản ánh tuyến đường ĐT.749A khu vực ngã 

ba Long Tân đến cua Cống Quẹo hệ thống thoát nước bị sụp, gây ngập úng làm xuất 

hiện nhiều ổ gà, ổ voi và ngay khu vực cua Cống Quẹo đã sửa chữa tuy nhiên đơn 

vị thi công chỉ làm đầy mặt trên mà không thay cống mới, trong mùa mưa như hiện 

nay cống có thể sụp, gây ngập úng nặng cho khu vực, nguy hiểm cho người tham gia 

giao thông. Kiến nghị ngành chức năng sớm thay cống đoạn đường trên. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

- Nâng cấp nhựa nóng ĐT.749C: UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương giao 

cho Sở GTVT đầu tư cải tạo, nhựa hóa mặt đường ĐT.749c đoạn từ ranh Khu công 
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nghiệp Bàu Bàng đến ĐT.749a tại Công văn số 1544/UBND-KTN ngày 10/4/2019. 

Hiện Sở GTVT đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công. Nâng cấp nhựa nóng 

ĐT.749C: Dự kiến triển khai thi công trong tháng 9/2019 và hoàn thành trong tháng 

12/2019. 

- Thay thế cống ngang khu vực cua Cống Quẹo: Hiện cống ngang tại cua Cống 

Quẹo vẫn hoạt động bình thường. Sở GTVT xin ghi nhận sẽ rà soát và báo cáo cử 

tri trong tháng 8/2019./. 

 

 


