
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

TRƯỚC KỲ HỌP 15 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: HUYỆN BÀU BÀNG 

 

1. Cử tri Trần Ngọc Sáu, tổ 4, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên: Đề nghị 

lắp bảng cấm xe tải trọng lớn lưu thông trên đường Ngã ba Bến Ván (từ Quốc lộ 13 

đi vào Khu Công nghiệp Bàu Bàng và Trường Trung học phổ thông Bàu Bàng). Hiện 

nay, có rất nhiều xe ben, xe container thường xuyên ra vào, gây nguy hiểm cho người 

tham gia giao thông, nhất là các em học sinh. 

UBND huyện Bàu Bàng trả lời: 

Việc lắp đặt bảng cấm trên đường Quốc lộ 13, Ủy ban nhân dân huyện đã có 

văn bản số 2274/UBND-KT ngày 09/7/2020 về việc phối hợp giải quyết kiến nghị 

cử tri trước kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh và sẽ báo cáo kết quả giải quyết cụ thể. 

2. Cử tri Lê Vinh Khanh, tổ 9, khu phố Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên: kiến 

nghị về việc Công ty gỗ Tiến Phát hoạt động để phát tán bụi, mùi sơn gây ô nhiễm 

ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Đề nghị các ngành chức năng kiểm 

tra và có biện pháp xử lý dứt điểm để trả lại môi trường thông thoáng, không khí 

trong lành đảm bảo sức khỏe cho người dân. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 

- Qua kiểm tra vào năm 2019 cho thấy trong quá trình hoạt động Công ty để 

phát tán bụi và hơi dung môi gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân 

theo đúng phản ánh của cử tri. Do vậy, Công ty đã bị xử phạt vi phạm hành chính 

về bảo vệ môi trường đối với các hành vi: xả thải khí thải vượt quy chuẩn cho phép 

thải ra môi trường; đổ, thải chất thải rắn công nghiệp thông thường không đúng quy 

định bảo vệ môi trường; thực hiện không đúng một trong các nội dung trong Đề án 

bảo vệ môi trường đã được phê duyệt (công trình xử lý thiết bị xử lý hơi keo không 

có tháp hấp phụ bằng than hoạt tính), tổng số tiền là 175.000.000 đồng tại Quyết 

định số 608/QĐ-XPVPHC ngày 10 tháng 3 năm 2020. 

- Ngày 10 tháng 7 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức kiểm tra 

công tác bảo vệ môi trường của Công ty. Kết quả kiểm tra cho thấy Công ty chưa 

thực hiện các biện pháp khắc phục theo quyết định xử phạt và còn một số vi phạm, 

cụ thể: không vận hành hệ thống xử lý nước thải, xả khí thải vượt quy chuẩn. Do 

vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tổng hợp hồ sơ để xử lý vi phạm của Công 

ty theo đúng quy định của pháp luật. 
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3. Cử tri Nguyễn Hồng Quỳ, ấp 1, xã Tân Hưng: Kiến nghị xem xét giải quyết 

tình trạng giao thông trên tuyến đường ĐT741B: hiện nay, xe tải lưu thông qua đoạn 

đường trên nhiều và quá nhanh dễ gây ra tai nạn, nhất là vào giờ tan trường. Đồng 

thời, kiến nghị Sở Giao thông vận tải đặt biển báo tín hiệu giao thông ở hai đầu 

Trường tiểu học và Trường Mầm Non Tân Hưng để các xe tải giảm tốc độ hạn chế 

xảy ra tai nạn giao thông. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

- Về đặt biển báo tín hiệu giao thông ở hai đầu Trường tiểu học và Trường 

Mầm Non Tân Hưng: Sở Giao thông vận tải  đã chỉ đạo và lắp đặt hoàn thành trong 

ngày 9/7/2020. 

- Về xử lý tốc độ lưu thông của xe tải: Hiện tại, trên ĐT.741B đã lắp đặt biển 

báo tốc độ và tải trọng lưu thông; Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo lực lượng Thanh 

tra Giao thông Vận tải thường xuyên tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm theo thẩm 

quyền quy định pháp luật. 

4. Cử tri Nguyễn Hồng Quỳ, ấp 1, xã Tân Hưng: Phản ánh do tình hình đặc 

thù của xã Tân Hưng được thành lập từ năm 1975 đến nay, các hộ dân trên địa bàn 

sinh sống dọc theo tuyến đường ĐT741B và theo ô bàn cờ gồm có 04 ô. Trong đó, 

các hộ dân tại ô 4 lại sinh sống dọc theo tuyến đường (giáp ranh) bìa lô cao su của 

Nông trường cao su Tân Hưng thuộc Công ty cao su Phước Hòa quản lý. Do vậy 

những hộ dân sinh sống theo dọc tuyến đường (giáp ranh) bìa lô cao su của Nông 

trường cao su Tân Hưng hiện nay không được tách thửa (chia đất), trong khi đó nhu 

cầu chia đất, tách sổ cho con cái của hộ dân ở đường này ra ở riêng là rất cần thiết. 

Đề nghị Sở Tài nguyên - môi trường và UBND tỉnh xem xét giải quyết, tạo điều kiện 

thuận lợi cho người dân. Đồng thời, kiến nghị Công ty cao su Phước Hòa, Tập Đoàn 

cao su Việt Nam bàn giao các tuyến đường (giáp ranh) bìa lô cao su của Nông 

trường cao su Tân Hưng quản lý, giao lại cho địa phương quản lý để nâng cấp, sửa 

chữa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại thuận tiện. 

UBND huyện Bàu Bàng trả lời: 

Đối với nội dung đề nghị bàn giao các tuyến đường lô thuộc đất của Công ty 

cổ phần cao su Phước Hòa tiếp giáp với đất của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn 

huyện, trong các năm trước đây, Ủy ban nhân dân huyện đã nhiều lần làm việc và 

có văn bản đề nghị Công ty Cổ phần cao su Phước Hòa bàn giao các tuyến đường lô 

này về cho địa phương. Tuy nhiên, Công ty cổ phần cao su Phước Hòa đã có ý kiến 

không đồng ý bàn giao cho địa phương do việc bàn giao sẽ ảnh hưởng đến hoạt động 

sản xuất của Công ty. 
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Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp tục làm việc với Công ty 

Cổ phần cao su Phước Hòa để đề nghị bàn giao về cho địa phương để thuận tiện cho 

việc nâng cấp, duy tu, sửa chữa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong 

việc đi lại. 

5. Cử tri Nguyễn Hồng Quỳ, ấp 1, xã Tân Hưng: Kiến nghị các dự án quy 

hoạch đường mòn Hồ Chí Minh và đập Phước Hòa đi qua địa bàn xã Tân Hưng đã 

triển khai rất lâu, vậy bao giờ là triển khai thi công, còn không thi công phải thông 

báo rõ thông tin từng dự án để người dân được biết.  

Nội dung này được UBND tỉnh phân công 02 Sở: Giao thông vận tải và Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau: 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa 

(trong đó có đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương) đã được Bộ Giao thông vận tải phê 

duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 3950/QĐ-BGTVT ngày 17/12/2007 bằng nguồn 

vốn trái phiếu Chính phủ, dự án đã được khởi công từ năm 2009, đến năm 2011, dự 

án tạm đình hoãn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính Phủ và 

Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; 

Ngày 07/5/2015, Bộ Giao thông vận tải có Công văn số 5613/BGTVT-ĐTCT, 

báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi hình thức đầu tư các hạng mục 

còn lại của Dự án sang đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT và được Chính phủ 

chấp thuận. 

Tuy nhiên, trong thời gian triển khai do các quy định pháp luật thay đổi dẫn 

đến phương án tài chính của Dự án không khả thi về mặt tài chính. 

Ngày 29/3/2019, Bộ Giao thông vận tải có Công văn số 2900/BGTVT-ĐTCT, 

kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép dừng triển khai Dự án đầu tư xây dựng 

đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa theo hình thức hợp đồng BOT. 

Giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu đầu tư Dự án bằng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước để sớm triển khai được Dự án, phát huy hiệu quả nguồn vốn đã đầu tư và đảm 

bảo quyền lợi của người dân. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời: 

Việc cấp nước thô cho nhu cầu công nghiệp và dân sinh tỉnh Bình Dương 

15m3/s từ dự án thủy lợi Phước Hòa theo Quyết định số 3184/QĐ-BNN-XD ngày 
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21/12/2002 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Ủy ban nhân dân tỉnh 

giao cho Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương thực hiện trong đó có đi 

qua khu vực xã Tân Hưng. Đến nay, tuyến ống đã hoàn thành và đang cấp nước thô 

cho dự án nước sạch khu vực Bàu Bàng. 

- Tuyến ống chính qua ấp 1, xã Tân Hưng (trên đường ĐT741) đã thực hiện 

hoàn thành. 

- Riêng tuyến ống nhánh qua ấp 1, xã Tân Hưng (thuộc hẽm của đường ĐT741) 

Công ty đang lập thủ tục thi công, dự kiến đến Quý IV/2020 sẽ hoàn thành các tuyến 

ống nhánh để cung cấp nước sạch cho các hộ dân trong khu vực ấp 1, xã Tân Hưng. 

6. Cử tri Nguyễn Văn Tư, ấp 1, xã Trừ Văn Thố: Phản ánh đường Quốc lộ 

13 đã có cống thoát nước nhưng trước cây xăng Phi Hùng và quán cà phê Gió nước 

vẫn bị ngập khi trời mưa. Đề nghị các ngành liên quan xem xét xử lý. 

Sở Giao thông Vận tải trả lời: 

Hiện Công ty Becamex IJC đang khảo sát hiện trạng, sẽ khắc phục trong quý 

III năm 2020. 

7. Cử tri Nguyễn Xuân Hạ, ấp 4, xã Trừ Văn Thố: Phản ánh việc chuyển thổ 

cư để xây dựng nhà đối với các hộ dân đó là một điều khó khăn. Vì hiện nay, theo 

tôi được biết giá 100m2 thổ cư khoảng 80 đến 100 triệu đồng. Theo quy định mới thì 

người dân phải trả một lần chứ không được nợ như lúc trước. Do đó, nhiều hộ khó 

khăn chỉ dành dụm đủ tiền xây được căn nhà nhỏ để an cư, lập nghiệp. Đề nghị các 

cơ quan chức năng xem xét để tạo điều kiện cho người dân được lên thổ cư thanh 

toán thành 3 đợt trong vòng 5 năm, nhằm giúp giảm bớt khó khăn về tài chính cũng 

như thực hiện đúng quy định. 

UBND huyện Bàu Bàng trả lời: 

Căn cứ Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2019 của Chính 

phủ về sửa đổi điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, Nghị định số 91/2019/NĐ-CP đã không 

còn quy định về trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp được 

ghi nợ tiền sử dụng đất. Do đó, khi người sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất 

sang đất ở thì phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. 

Đối với đề nghị được thanh toán tiền sử dụng đất thành 3 đợt trong vòng 5 năm 

kể từ thời điểm được phép chuyển mục đích, huyện sẽ ghi nhận và chuyển ý kiến 

với các cơ quan cấp trên xem xét. 



5 

8. Cử tri Phạm Hùng Cường, ấp 4, xã Hưng Hòa: Đề nghị xem lại thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực đăng ký đất đai, cấp lại thổ cư, tách thửa hồ sơ phức tạp 

qua nhiều bộ phận gây phiền hà, mất nhiều thời gian đi lại. 

UBND huyện Bàu Bàng trả lời: 

Hiện tại, việc đăng ký đất đai, cấp lại đất ở, tách thửa đất đều được các cơ quan 

có thẩm quyền giải quyết theo trình tự thủ tục đã được quy định tại Luật Đất đai và 

các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan áp dụng trên phạm vi toàn tỉnh nói 

riêng và toàn quốc nói chung.  

Về trình tự thủ tục giải quyết hồ sơ, thành phần hồ sơ yêu cầu của từng thủ tục, 

để rõ hơn thì đề nghị ông Phạm Hùng Cường có thể tra cứu thông tin tại các nơi như 

sau: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện 

(Bộ phận một cửa), trang web dịch vụ công của tỉnh Bình Dương 

https://dichvucong.binhduong.gov.vn 

9. Cử tri Nguyễn Văn Thành - ấp 2, xã Hưng Hòa: Đề nghị thẻ BHYT không 

nên bắt buộc nơi khám chữa bệnh ban đầu, nên giải quyết đi khám chỗ nào cũng được 

tránh gây phiền hà cho nhân dân đi lại nhiều ảnh hưởng sức khỏe khi đang bị bệnh. 

Bảo hiểm Xã hội tỉnh trả lời: 

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 40/2015/TT-BYT hướng dẫn 

Khám chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến Khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế quy định: 

Người có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến xã hoặc phòng 

khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền KCB BHYT tại trạm y tế 

tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn 

tỉnh mà không cần Giấy giới thiệu chuyển tuyến. Đây là quy định thông tuyến huyện 

trong cùng địa bàn tỉnh được triển khai kể từ ngày 01/01/2016. 

Trường hợp người có thẻ BHYT tự đi KCB không đúng tuyến được quỹ BHYT 

thanh toán theo mức hưởng quy định theo tỷ lệ như sau: 

- Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú; 

- Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ 01/01/2015 đến ngày 

31/12/2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01/01/2021 trong phạm vi cả nước; 

- Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí KCB từ ngày 01/01/2015 đến ngày 

31/12/2015; 100% chi phí KCB từ ngày 01/01/2016./. 

https://dichvucong.binhduong.gov.vn/

