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1. Cử tri xã Tân Định kiến nghị: Dịch tả Lợn Châu phi đã làm các hộ chăn 

nuôi tại địa phương thiệt hại rất nghiêm trọng, mặc dù đã được hỗ trợ tiêu huỷ ngăn 

dịch tuy nhiên về phần vốn đầu tư đã vay khi liên hệ các ngân hàng thương mại để 

được giản nợ thì các ngân hàng trả lời rằng không có bất cứ văn bản, hay hướng 

dẫn nào để thực hiện; kiến nghị các cấp có thẩm quyền có văn bản chỉ đạo để hỗ trợ 

người dân chăn nuôi. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời: 

Thời gian vừa qua, dịch tả heo Châu Phi ở Việt Nam có dấu hiệu bùng phát, 

phát sinh ở các tỉnh, thành phố, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống 

người chăn nuôi heo. 

Trước diễn biến nêu trên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành công 

văn số 1901/NHNN-TD ngày 21/3/2019 về việc hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do 

ảnh hưởng của dịch tả heo Châu Phi: Chỉ đạo các Tổ chức tín dụng triển khai đến 

các Chi nhánh, phòng giao dịch chủ động rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng 

đang vay vốn do dịch tả heo Châu Phi gây ra để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ 

trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn 

giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới khôi phục sản xuất sau dịch kết thúc; thực hiện 

xử lý nợ đối với khách hàng bị thiệt hại về vốn vay theo quy định tại Nghị định số 

55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phát triển 

nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 116/NĐ-CP ngày 07/9/2018 sửa đổi Nghị 

định số 55/2015/NĐ-CP; Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 của Ngân 

hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-

CP và Thông tư số 25/2018/TT-NHNN ngày 24/10/2018 sửa đổi Thông tư số 

10/2015/TT-NHNN. Phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong quá trình xử lý 

các đề nghị tháo gỡ khó khăn đối với vốn vay theo quy định. 

Thực hiện công văn số 1901/NHNN-TD ngày 21/3/2019 của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam, ngày 27/3/2019 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Bình 

Dương đã ban hành công văn số 369/BDU2 về việc hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại 

do ảnh hưởng của dịch tả heo Châu Phi và triển khai đến từng Tổ chức tín dụng  trên 

địa bàn. Đồng thời yêu cầu các Tổ chức tín dụng gửi báo cáo định kỳ hàng tháng về 

tình hình cho vay đối với ngành chăn nuôi heo và thiệt hại do dịch tả heo Châu Phi 

để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Bình Dương tổng hợp gửi báo cáo về 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Qua đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh 

Bình Dương nắm diễn biến dịch trên địa bàn, để chủ động có các biện pháp xử lý 
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kịp thời, tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi heo. Đến ngày 31/10/2019, dư nợ 

cho vay đối với ngành chăn nuôi heo là 525,01 tỷ đồng, trong đó: dư nợ ngắn hạn là 

408,66 tỷ đồng; dư nợ trung dài hạn là 116,35 tỷ đồng. Dư nợ bị thiệt hại do dịch tả 

heo Châu Phi là 8,4 tỷ đồng với tổng cộng 11 khách hàng bị thiệt hại. Tuy nhiên, 

khách hàng vẫn còn nguồn thu từ những trại heo khác không bị ảnh hưởng, nguồn 

thu từ khai thác mủ cao su, chạy xe dịch vụ nên vẫn đảm bảo khả năng trả nợ cho 

các Tổ chức tín dụng. Ngoài ra khách hàng còn có nguồn tiền hỗ trợ thiệt hại của 

tỉnh Bình Dương, nguồn tiền này khách hàng sẽ trả nợ cho Tổ chức tín dụng ngay 

sau khi nhận được đền bù. 

2. Cử tri xã Tân Mỹ kiến nghị: Hiện nay chúng ta đang vận động người dân 

tham gia bảo hiểm y tế, tuy nhiên các loại thuốc đặc trị như; thuốc ung thư, gan… 

lại không có để cấp cho người dân; kiến nghị nhà nước có giải pháp hỗ trợ. 

Sở Y tế trả lời: 

Theo điểm d Khoản 1 Điều 2, 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 được hưởng của 

người tham gia bảo hiểm y tế, thuốc được phép sử dụng tại từng hạng bệnh viện có 

khác nhau. Theo đó, một số thuốc đặc trị như ung thư, gan không được phép sử 

dụng tại Trạm Y tế và Trung tâm Y tế huyện Bắc Tân Uyên. Tại các bệnh viện 

hạng III trở lên đều có các loại thuốc điều trị bệnh gan thông thường (gan nhiễm 

mỡ chẳng hạn); riêng bệnh ung thư thì hiện nay chưa có cơ sở khám chữa bệnh 

công lập nào ở Bình Dương được phép điều trị. Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh (Bệnh 

viện hạng I) cách nay khoảng 02 năm dự kiến mở Bộ phận/Khoa điều trị ung thư, 

đã cử bác sĩ đi đào tạo chuyên khoa ung thư nhưng bác sĩ học xong không về lại 

Bệnh viện, trong khi Bệnh viện đã mua sẵn một số loại thuốc điều trị ung thư; đến 

nay thuốc này vẫn còn tồn kho vì không có bác sĩ chuyên khoa ung thư để khám 

và chỉ định điều trị bệnh ung thư./. 

 


