
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

TRƯỚC KỲ HỌP 15 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT 

 

1. Cử tri Nguyễn Văn Hiếu khu phố 7, phường Tương Bình Hiệp: Kiến nghị 

được biết Trạm thu phí Suối Giữa đã thực hiện thu phí rất lâu, đến nay có khả năng 

đã hoàn vốn và không cần thực hiện thu phí nữa. Do đó, kiến nghị UBND tỉnh thông 

tin cho cử tri được biết: Tổng số vốn thực hiện dự án Đại lộ Bình Dương - đoạn qua 

Trạm thu phí Suối Giữa là bao nhiêu, đến nay đã thực hiện thu phí bao nhiêu, số 

tiền cần tiếp tục thu phí là bao nhiêu và dự tính đến khi nào không còn thực hiện thu 

phí đối với Trạm thu phí Suối Giữa nữa. 

Sở Tài chính trả lời: 

Theo Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) số 819/HĐ.BOT.UB 

ngày 14/3/2002, được ký kết giữa nhà đầu tư và UBND tỉnh Bình Dương: 

+ Tổng vốn đầu tư của dự án là 353.727.000.000 đồng. 

+ Thời gian thu phí 35 năm, kể từ năm 2002 đến năm 2037. 

2. Cử tri Đỗ Ngọc Quế Phương khu phố 8, phường Tương Bình Hiệp: Phản 

ánh cơ sở gốm sứ Minh Hưng hoạt động gần 20 năm nay, tuy nhiên trong khoảng 

thời gian 2 năm nay, cơ sở Minh Hưng hoạt động với tần suất lớn, sử dụng nguyên 

vật liệu đốt gây ô nhiễm môi trường. Định kỳ khoản 5 ngày, thì cơ sở Minh Hưng sẽ 

nung đốt xả khói ra 02 ống khói và khói này bay thẳng vào nhà tôi (Thời gian đốt: 

3-5 ngày, liên tục 24 giờ). Khói có màu đen, mùi khét của keo nhựa bị đốt cháy, khói 

đen bết dính và bám vào sàn nhà, vật dụng trong gia đình (đặc biệt khó khăn trong 

việc lau chùi) gây ô nhiễm môi trường không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe (thường 

xuyên bị bệnh đường hô hấp), ảnh hưởng tâm lý của gia đình và người dân sống 

trong khu vực; Cử tri đã nhiều lần làm đơn kiến nghị, phản ánh gửi đến nhiều ngành 

và theo đường dây nóng 1022, nhưng chưa được các cơ quan chức năng quan tâm 

xem xét giải quyết. Đề nghị sớm di dời cơ sở gốm sứ Minh Hưng ra khỏi khu dân 

cư; Trong thời gian chờ chủ trương di dời thì các ngành chức năng có biện pháp gì 

để kiểm tra, xử lý và ngăn chặn việc đốt lò gây ô nhiễm của cơ sở gốm sứ Minh 

Hưng. Làm rõ việc chậm xử lý cơ sở gốm sứ Minh Hưng, làm ảnh hưởng đến sức 

khoẻ của gia đình và cộng đồng xung quanh thuộc về trách nhiệm của ai. 

UBND thành phố Thủ Dầu Một trả lời: 

UBND thành phố đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND 

phường Tương Bình Hiệp thực hiện vận động, tuyên truyền cơ sở thực hiện các biện 

pháp nhằm giảm thiểu khói thải phát sinh không để ảnh hưởng đến các hộ xung 
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quanh; trong thời gian tới UBND thành phố sẽ thành lập Đoàn kiểm tra, tiến hành 

đo đạc, lấy mẫu khí thải phát sinh đối với cơ sở gốm sứ Minh Hưng, trường hợp có 

xảy ra vi phạm sẽ xử lý theo quy định. 

3. Cử tri Trần Văn Mén, khu phố 9, phường Hiệp An: Đề nghị cho biết phí 

lưu hành đường bộ đã được đóng phí bảo trì đường bộ vậy tại sau phải đóng phí 

thêm qua trạm thu phí, đề nghị cho biết phí bảo trì đường bộ và phí qua trạm đường 

bộ sử dụng vào mục đích gì và khi nào ngưng thu phí tại trạm thu phí Suối Giữa. 

Sở Tài chính trả lời: 

a) Về phí lưu hành đường bộ và phí qua trạm thu phí BOT: 

Tại Khoản 1, Điều 3, Chương I  Luật Phí và lệ phí ngày 25/11/2015 quy định: 

“Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù đắp chi phí và mang 

tính phục vụ khi được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công được quy định trong 

Danh mục phí ban hành kèm theo Luật này”. Trong đó, phí bảo trì đường bộ là một 

trong những loại phí mà tổ chức, cá nhân phải trả quy định của Luật phí, lệ phí. 

Như vậy, theo quy định pháp luật thì phí bảo trì đường bộ thu trên đầu phương 

tiện dùng để bảo trì cho quốc lộ, đường địa phương do ngân sách nhà nước đầu tư.  

b) Về phí qua trạm thu phí BOT 

- Dự án đầu tư xây dựng đường bộ được thực hiện theo hình thức Hợp đồng Xây 

dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) là dự án hạ tầng giao thông được ký kết hợp 

đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây 

dựng công trình hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án 

được quyền kinh doanh công trình trong một thời hạn nhất định; hết thời hạn, nhà đầu 

tư, doanh nghiệp dự án chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Các công trình giao thông thuộc dự án BOT được các nhà đầu tư tư nhân bỏ 

vốn để xây dựng công trình giao thông thông qua hợp đồng dự án được ký kết với 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền, vì vậy khi các phương tiện tham gia giao thông 

trên các công trình này thì phải trả phí cho nhà đầu tư thông qua các trạm thu phí 

BOT. Số tiền thu được từ phương tiện tham gia giao thông sẽ được sử dụng chi trả 

số tiền họ đã đầu tư và nâng cấp bảo trì công trình giao thông BOT này. 

c) Về mục đích sử dụng của phí bảo trì đường bộ và phí qua trạm đường bộ 

Tại Điều 2 Thông tư số 60/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo 

trì đường bộ quy định về nội dung chi kinh phí bảo trì đường bộ, trong đó có nội 
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dung chi bảo dưỡng thường xuyên, định kỳ công trình đường bộ; Chi sửa chữa đột 

xuất: khắc phục hậu quả thiên tai, lụt bão, xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao 

thông hoặc các nguyên nhân bất thường khác, chi giải phóng mặt bằng (nếu có) để 

đảm bảo giao thông và an toàn giao thông đường bộ theo quy định của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải và quy định của pháp luật về đất đai,… 

Phí phải trả cho các dự án đầu tư xây dựng đường bộ do tư nhân đầu tư để hoàn 

vốn cho nhà đầu tư, để bảo trì phần đường thuộc dự án đường bộ mà nhà đầu tư đã 

xây dựng.  

d) Về thời gian ngưng thu phí: 35 năm, kể từ năm 2002 đến năm 2037. 

4. Cử tri Võ Hoàng Phương, khu phố 8, phường Hiệp An: kiến nghị việc đóng 

bảo hiểm xe máy không nên đưa vào xử phạt như quy định hiện hành. 

Công an tỉnh trả lời: 

Theo quy định Luật Giao thông đường bộ năm 2008 khi tham gia giao thông, 

người điều khiển phương tiện phải mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách 

nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Tại điểm a, Khoản 2, mục 4, Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thì hành vi vi phạm không 

mang hay không có Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ 

giới sẽ bị phạt từ 100.000đ đến 200.000đ. Lực lượng Công an là cơ quan thực thi 

pháp luật nên việc phát hiện, xử lý và xử phạt các hành vi vi phạm như trên đều phải 

căn cứ vào văn bản quy phạm pháp luật như Luật Giao thông đường bộ năm 2008, 

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019. 

5. Cử tri khu phố 4, phường Phú Hòa: Đề nghị xem xét giải quyết có chế độ 

phụ cấp cho Phó Bí thư Chi bộ khu phố.   

Sở Nội vụ trả lời: 

Tại khoản 6, Điều 2 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt 

động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định “Người hoạt động 

không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 người được hưởng phụ cấp 

hàng tháng từ ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với các chức danh: Bí thư Chi 

bộ; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận”. 

Do đó, tỉnh không thể thực hiện theo kiến nghị này của cử tri do Trung ương 

không quy định về chế độ phụ cấp đối với chức danh Phó Bí thư Chi bộ khu phố. 
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6. Cử tri Trần Văn Tiên, Mỹ Hảo 2, phường Chánh Mỹ: Đề nghị ngành chức 

năng có biện pháp ngăn chặn việc đánh bắt cá, cào cát trên Sông Sài Gòn (Đoạn từ 

Cầu Bà Cô dọc Sông Sài Gòn). 

UBND thành phố Thủ Dầu Một trả lời: 

Qua kiểm tra cho thấy, thời gian qua chưa phát hiện trường hợp khai thác cát ở 

khu vực này, chỉ có một vài trường hợp đánh bắt cá về đêm, UBND thành phố đã 

chỉ đạo UBND phường Chánh Mỹ phối hợp các cơ quan chức năng thường xuyên 

kiểm tra nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định 

7. Cử tri khu phố 5 phường Hòa Phú: Kiến nghị dự án Khu Đồng An II mở 

rộng kéo dài đã hơn 14 năm, người dân trong khu vực dự án không được thực hiện 

các quyền về xây dựng nhà cửa, mua bán đất đai, hộ khẩu... đề nghị các cấp chính 

quyền có phương án giải quyết, trả lại quyền lợi cho người dân.    

Ban Quản lý các KCN tỉnh trả lời: 

Khu công nghiệp Đồng An 2 mở rộng (52 ha) thuộc phường Hòa Phú, thành 

phố Thủ Dầu Một đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt điều chỉnh và mở 

rộng quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 3521/QĐ-UBND ngày 11/11/2011, đến 

hiện nay quá trình đền bù giải phóng mặt bằng đang trong giai đoạn kiểm kê, áp giá 

bồi thường gặp khó khăn và chưa thực hiện được vì: Chỉ có 50% hộ đồng ý cho Hội 

đồng bồi thường vào đo đạc kiểm đếm có đất nằm rải rác trong khu quy hoạch, 50% 

còn lại chưa đồng ý cho Hội đồng bồi thường vào đo đạc kiểm đếm; Trong số 104 

hộ dân đồng ý cho đo đạc kiểm đếm, chỉ có 60 trường hợp có đủ giấy tờ và số liệu 

kiểm kê/17ha, có đất nằm rải rác trong khu quy hoạch; Tỷ lệ các hộ dân không đồng 

ý và không có ý kiến với đơn giá bồi thường do UBND tỉnh ban hành còn chiếm đa 

số, nên việc chi trả bồi thường chưa thực hiện được. 

8. Hội viên Câu lạc bộ hưu trí tỉnh Bình Dương: Kiến nghị nơi sinh hoạt của 

Câu lạc bộ hưu trí tỉnh Bình Dương, thường xuyên ngập nước khi mưa lớn và triều 

cường, đề nghị cho biết khi nào di dời chỗ mới. 

Sở Xây dựng trả lời: 

Trụ sở làm việc của Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Bình Dương đã được Sở Xây dựng 

thẩm định tại văn bản số 2745/SXD-QLXD ngày 17/8/2018 và cấp Giấy phép xây 

dựng công trình sửa chữa, nâng cấp trụ sở số 2746/GPXD ngày 17/8/2018. Theo hồ 

sơ thẩm định dự án có thời gian thực hiện là năm 2018 - năm 2019 và vấn đề triển 

khai thực hiện thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư là Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh. 

Do đó, về thời gian khi nào chuyển đến nơi sinh hoạt mới của Câu lạc bộ do 

chủ đầu tư quyết định. 
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9. Cử tri khu phố 1, khu phố 3, phường Định Hòa: Tiếp tục phản ánh khu tái 

định cư thuộc Khu quy hoạch các bệnh viện và một số công trình Nhà nước tại 

phường Định Hòa: cở sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh, chưa đảm bảo điều kiện sinh 

hoạt tối thiểu của người dân (không có điện, nước, nhà vệ sinh không thoát được) 

gây hôi thối, mất vệ sinh ảnh hưởng đến đời sống của người dân; tình hình an ninh 

trật tự không đảm bảo thường xuyên bị trộm cắp… 

Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh trả lời: 

- Khu tái định cư được bố trí theo đúng quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt 

tại Quyết định số 2504/QĐ-UBND ngày 12/9/2012, cơ sở hạ tầng khu tái định cư 

Định Hòa giai đoạn 1 được thiết kế và thi công hoàn chỉnh với các hạng mục: san 

nền, giao thông, cấp, thoát nước, điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc một cách đồng 

bộ và được kết nối với các tuyến đường trục của Khu quy hoạch xây dựng các bệnh 

viện và một số công trình của Nhà nước.  

+ Hệ thống điện sinh hoạt: đã hoàn chỉnh và cấp cho người dân. 

+ Hệ thống điện chiếu sáng đã thi công hoàn chỉnh. Tuy nhiên, các hạ tầng chưa 

hoàn chỉnh nên chưa bàn giao sử dụng. 

+ Cấp nước: đã hoàn chỉnh hệ thống cấp nước. Trong quá trình thi công hệ 

thống thoát nước đường trục có một số vị trí bị hư hỏng. Do đó đang tiến hành khắc 

phục, dự kiến hoàn thành 30/7/2020 

+ Hệ thống thoát nước thải: đã được thi công hoàn thành, chưa được đấu nối để 

thu gom vào hệ thống xử lý. Hiện nay Ban Quản lý chuyên ngành thoát nước thải 

tỉnh Bình Dương đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án Hệ thống thu gom 

nước thải khu quy hoạch Định Hòa để phục vụ thoát nước thải toàn khu trong đó có 

khu Tái Định cư Định Hòa. 

10. Cử tri Nguyễn Văn Chiến khu phố 3, phường Định Hòa: Đề nghị tổng 

kiểm tra phần diện tích đất của ông Lý Khánh Hồng bán cho ông Mai Hưu Tín (sân 

golf), được biết trong mỗi phần đất người dân đều có đường đi (đất công) vậy phần 

đất công dôi dư ra được đền bù như thế nào, đề nghị các ngành thông tin cho cử tri 

được rõ. 

Sở Tài nguyên và môi trường trả lời: 

- Nội dung kiến nghị của cử tri Nguyễn Văn Chiến tại khu phố 3, phường Định 

Hòa, thành phố Thủ Dầu Một cung cấp không đầy đủ các thông tin về khu đất (số 

thửa đất, số tờ bản đồ…), do đó không có cơ sở để trả lời. 
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- Đề nghị cử tri cung cấp thông tin về khu đất rõ hơn gửi Ủy ban nhân dân thành 

phố Thủ Dầu Một (hoặc thông qua Ủy ban nhân dân phường Định Hòa) để kiến nghị 

thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai theo thẩm quyền quản lý nhà 

nước và theo quy định pháp luật hiện hành. 

11. Cử tri Phạm Văn Chức, khu phố 6, phường Định Hòa: Phản ánh trong thời 

gian ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (CoVid-19) Bộ Công thương 

điều chỉnh giá xăng giảm để người dân bớt khó khăn, tại sao giá điện lại chỉ điều chỉnh 

giảm ở một số đối tượng, đề nghị giải thích rõ việc hỗ trợ không thống nhất này. 

Sở Công Thương trả lời: 

Ngày 16/4/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Công văn hướng dẫn triển khai 

thực hiện giảm giá bán điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện nhằm 

để tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19; 

Các đối tượng khách hàng được giảm giá điện bao gồm: Khách hàng mua điện 

sản xuất và kinh doanh; Khách hàng sử dụng điện sinh hoạt; Khách hàng là các cơ sở 

lưu trú du lịch và các đối tượng bán buôn điện… Như vậy, qua thống kê các đối tượng 

khách hàng trên địa bàn thì hầu hết đều được hỗ trợ giảm giá điện (ngoại trừ các đối 

tượng khách hàng là các cơ quan hành chính sự nghiệp). Ngoài ra, còn giảm tiền điện 

trực tiếp cho các cơ sở được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi 

nhiễm, đã nhiễm Covid-19. Đây là chính sách đúng kịp thời của Chính phủ, với sự nỗ 

lực của ngành điện hỗ trợ một phần giảm giá điện giúp cho doanh nghiệp và người 

dân vượt qua khó khăn, chung tay cùng cả nước phòng chống dịch Covid-19 

12. Cử tri phường Phú Thọ, Phú Lợi, Phú Tân, Định Hòa: Phản ánh  hiện nay 

không có đầy đủ loại thuốc đặc trị cung cấp cho người dân có bảo hiểm y tế khi đi khám 

bệnh, đề nghị Sở Y tế có giải trình làm rõ năng lực, trách nhiệm của ngành đối với việc 

thiếu thuốc và vật tư y tế cung ứng cho người dân trong thời gian qua (2 năm). 

Sở Y tế trả lời: 

a) Về tình hình thiếu thuốc: 

Từ sau tháng 3/2019, đã xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ người bệnh có 

thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), nhất là các thuốc đặc trị và một số vật tư y tế thiết yếu, 

bởi vì kết quả đấu thầu cũ không còn hiệu lực. Bên cạnh đó, việc thành lập Đơn vị 

mua sắm thuốc tập trung bị kéo dài, chưa thể tổ chức đấu thầu thuốc theo quy định 

dẫn đến kết quả đấu thầu tập trung mới của tỉnh chưa có, các cơ sở khám chữa bệnh 

không thể mua thuốc được. 

Sau khi Đơn vị mua sắm thuốc tập trung được thành lập, thực hiện chỉ đạo của 

UBND tỉnh về vấn đề cung ứng thuốc phục vụ công tác phòng bệnh, chữa bệnh, Đơn 



7 

vị mua thuốc tập trung tỉnh đã tiến hành tổ chức đấu thầu thuốc tập trung sử dụng 

cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh và đã có kết quả: 

* Đối với tình hình cung ứng thuốc: 

+ Thuốc hóa dược: 

- Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương  đã ký Quyết 

định số 1209/QĐ-SYT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc chữa 

bệnh cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019-2021, Gói 

thầu số 2: Mua thuốc theo tên Biệt dược với 60 mặt hàng thuốc trúng thầu; 

- Ngày 14 tháng 02 năm 2020, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương  đã ký Quyết 

định số 163/QĐ-SYT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc chữa 

bệnh cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019-2021, Gói 

thầu số 1: Mua thuốc theo tên Generic với 724 mặt hàng thuốc trúng thầu. 

- Ngày 03 tháng 4 năm 2020, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương  đã ký Quyết 

định số 309/QĐ-SYT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua thuốc chữa 

bệnh cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019-2021, Gói 

thầu số 1: Mua thuốc theo tên Generic (đợt 2) với 58 mặt hàng thuốc trúng thầu. 

+ Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu:   

- Ngày 08/4/2020, UBND tỉnh đã ký Quyết định số 983/QĐ-UBND về việc phê 

duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền cho các cơ 

sở y tế công lập trong tỉnh Bình Dương năm 2019-2021. 

- Ngày 28/5/2020, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã ký Quyết định số 454/QĐ-SYT 

về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu mua thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền cho 

các cơ sở y tế công lập trong tỉnh Bình Dương năm 2019-2021. 

- Đơn vị mua thuốc tập trung đã phát hành hồ sơ mời từ ngày 02/6/2020, tiến 

hành mở thầu ngày 24/6/2020. Hiện nay đã đánh giá xong phần đề xuất kỹ thuật của 

nhà thầu. Dự kiến sẽ có kết quả lựa chọn nhà thầu vào trung tuần tháng 8/2020. 

Như vậy, đến thời điểm hiện tại ngành Y tế đã đảm bảo đủ thuốc hóa dược để 

phục vụ công tác phòng bệnh, chữa bệnh; chỉ xảy ra tình trạng thiếu thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền cục bộ ở vài địa phương. 

* Đối với tình hình cung ứng vật tư y tế: 

- Căn cứ Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của 

Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu và các văn bản có liên quan, Sở Y tế đã ban hành các các văn bản hướng 

dẫn các cơ sở y tế tự tổ chức đấu thầu mua vật tư y tế, hóa chất tổng hợp... theo quy 

định pháp luật. 
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- Hiện nay, các cơ sở y tế đang khẩn trương tiến hành đấu thầu mua sắm vật tư 

y tế để đảm bảo cung ứng phục vụ cho công tác điều trị đồng thời phải đúng với các 

quy định của pháp luật về đấu thầu. 

b) Giải trình về năng lực, trách nhiệm của ngành: 

Tình trạng thiếu thuốc năm 2019 đã diễn ra tại nhiều bệnh viện trong và ngoài 

tỉnh, có nguyên nhân khách quan và chủ quan. 

Khách quan: 

- Theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản dưới luật về đấu thầu, thì 

đấu thầu thuốc chỉ lựa chọn một nhà thầu trúng thầu đối với mỗi phần của gói thầu 

và sẽ cung cấp thuốc trong thời gian hai năm cho các cơ sở y tế trên toàn tỉnh. Theo 

thời gian, nếu khả năng cung ứng thuốc của nhà thầu hạn chế, không thể duy trì việc 

cung ứng thuốc, thì sẽ xảy ra thiếu thuốc. 

- Quy định pháp luật trong lĩnh vực đấu thầu khá hoàn thiện, nhưng quá trình 

áp dụng vào thực tiễn lại phụ thuộc vào khả năng “đọc - hiểu” của người thực hiện, 

nhiều bất cập buộc phải điều chỉnh quy định về đấu thầu của Bộ Y tế ban hành theo 

Thông tư 11/2016/TT-BYT. 

- Tăng số lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh so với cùng kỳ ở các khu vực 

có tăng nhanh dân số. 

Chủ quan: 

- Tại tỉnh Bình Dương, kết quả đấu thầu mua thuốc năm 2018 của các cơ sở 

khám chữa bệnh đã hết hiệu lực từ tháng 03/2019, những cơ sở khám chữa bệnh 

không mua thuốc dự trữ “gối đầu” đủ cho năm 2019, sẽ thiếu thuốc cung ứng cho 

bệnh nhân khám BHYT trong khi chờ kết quả đấu thầu thuốc tập trung. 

- Trong quá trình tham mưu UBND tỉnh thành lập Đơn vị đấu thầu thuốc tập 

trung, thì Bộ Y tế ban hành Thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 thay thế 

Thông tư 11/2016/TT-BYT và có hiệu lực thi hành vào ngày 01/10/2019 nên phải 

mất thời gian nghiên cứu văn bản và điều chỉnh các kế hoạch, danh mục để phù hợp 

quy định mới về đấu thầu thuốc, dẫn đến việc chậm thành lập Đơn vị đấu thầu thuốc 

tập trung. 

- Công tác đấu thầu thuốc có quy mô lớn, phức tạp, đòi hỏi huy động một lực 

lượng lớn nhân sự có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực 

đấu thầu thuốc từ các cơ quan liên quan và thời gian để hoàn thành đấu thầu thường 

kéo dài ít nhất là sáu tháng. Năm 2019 là năm đầu tiên, tỉnh Bình Dương triển khai 

đấu thầu thuốc tập trung, nhưng Sở Y tế không có nhân lực chuyên nghiệp về đấu 

thầu tập trung. 
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Về trách nhiệm: Để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, trách nhiệm thuộc về Sở Y 

tế trong việc chậm tham mưu UBND tỉnh thành lập Đơn vị mua thuốc tập trung cấp 

địa phương. Sở Y tế cũng đã tổ chức họp chuyên đề, rà soát khắc phục các hạn chế 

thiếu sót trong quá trình đấu thầu tập trung để tránh không xảy ra tình trạng thiếu 

thuốc tương tự trong tương lai. 

13. Cử tri khu phố 2, phường Phú Thọ: Phản ánh giá điện sinh hoạt hiện nay 

tăng giá hàng năm ảnh hưởng cuộc sống người dân càng khó khăn. Đề nghị tỉnh có 

tổ chức kiểm tra về tình hình thu và giá điện hàng năm. 

Sở Công Thương trả lời: 

Hiện tại, giá bán lẻ điện sinh hoạt năm 2020 không tăng, Công ty Điện lực Bình 

Dương thực hiện áp dụng đúng giá bán lẻ điện được quy định tại Quyết định số 

648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019 của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh. Sở Công 

Thương thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện giá bán điện của Công ty Điện 

lực Bình Dương và các đơn vị Điện lực trực thuộc trên địa bàn; Qua phản ánh của cử 

tri, Điện lực Thủ Dầu Một có cử đại diện đến gặp gỡ cử tri giải đáp thêm về giá điện, 

cử tri đã đồng thuận và không có ý kiến thêm. 

14. Cử tri Bùi Đức Đông khu phố 2, phường Phú Thọ, Thủ Dầu Một (đại 

diện khu dân cư xã Phú An, thị xã Bến Cát): Kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương 

và UBND thị xã Bến Cát tháo gỡ những hạn chế khó khăn người dân trong khu dân 

cư xã Phú An đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện trạng đường bê 

tông 4m tại tổ 6, ấp Phú Thuận xã Phú An, thị xã Bến Cát, gần 3 năm nay UBND thị 

xã Bến Cát thông báo không cho người dân chuyển mục đích sử dụng đất và không 

được giao dịch chuyển nhượng, làm hạn chế quyền lợi của người dân, đề nghị cấp 

có thẩm quyền xem xét. 

UBND thị xã Bến Cát trả lời: 

Qua rà soát, kiểm tra hiện trạng thực tế thì khu vực cử tri Bùi Đức Đông kiến 

nghị thuộc khu dân cư tự phát ở ấp Phú Thuận, xã Phú An do bà Nguyễn Thị Thu 

Đông làm chủ đầu tư với tổng diện tích khu đất 10.134,8m2 được tách thành 69 thửa 

(hiện đã xây dựng 23 căn nhà), tiếp giáp đường bê tông tự mở rộng 4m; chưa được 

đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, chưa thực hiện khắc phục, chỉnh trang theo tinh 

thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi 

trường. Trước đây, UBND thị xã đã chỉ đạo UBND xã Phú An thông báo và vận 

động các chủ đầu tư sớm phối hợp chính quyền địa phương và ngành chức năng lập 

phương án khắc phục; tuy nhiên đến nay, chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện, nên khu 

dân cư tự phát của bà Nguyễn Thị Thu Đông chưa được khắc phục, chỉnh trang hoàn 

thiện cơ sở hạ tầng để được công nhận theo quy định. 
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Bên cạnh đó, UBND thị xã Bến Cát đang tiến hành rà soát, khắc phục khu - 

điểm nhà ở tự phát trên địa bàn theo Kế hoạch của UBND thị xã Bến Cát và đã thành 

lập Tổ Công tác liên ngành thực hiện rà soát, khắc phục Khu - điểm nhà ở tự phát 

trên địa bàn. Qua đó, Tổ Công tác liên ngành sẽ tiếp tục làm việc với các chủ đầu tư 

để đẩy nhanh tiến độ đầu tư khắc phục, chỉnh trang các khu dân cư tự phát nhằm tạo 

điều kiện ổn định cuộc sống và giải quyết các nhu cầu, quyền lợi chính đáng của 

người dân theo đúng quy định pháp luật.  

15. "Cử tri Bùi Xuân Thoại khu phố 8, phường Phú Lợi: Phản ánh theo Nghị 

quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ 

một số đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh Bình Dương, ông là cán bộ chuyển 

công tác về Bình Phước khi chia tách tỉnh (hộ khẩu tại Bình Dương), nay tôi về hưu 

trở về Bình Dương sinh sống, tuy Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 

chỉ hỗ trợ cho đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh Bình Dương, nhưng bản 

thân ông trước khi chuyển công tác về tỉnh Bình Phước đã có nhiều năm phục vụ 

cho tỉnh Sông Bé. Đề nghị tỉnh nên xem xét có cơ chế hỗ trợ cho các đối tượng như 

ông. Cử tri Thái Việt Thủy khu phố 8, phường Phú Lợi: Đề nghị xem xét giải quyết 

từng trường hợp cụ thể cho các đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 

08/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 về chính sách hỗ trợ một số đối tượng người có 

công trên địa bàn tỉnh Bình Dương, nhất là các đối tượng được tặng Huân chương 

Kháng chiến." 

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

Ngày 20/7/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Nghị quyết số 

08/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ một số đối tượng người có công trên địa 

bàn tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Nghị quyết số 08), trong đó tại nhóm đối tượng 3, 

quy định: Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm 

nghĩa vụ quốc tế (là người tham gia kháng chiến trong khoảng thời gian từ ngày 

19/8/1945 đến ngày 30/4/1975 đã được Nhà Nước tặng Huân chương Kháng chiến 

hoặc Huân chương Chiến thắng, Huy chương Kháng chiến hoặc Huy chương Chiến 

thắng) hưởng trợ cấp một lần ngoài ra không hưởng chế độ nào khác được hỗ trợ 

thêm hàng tháng bằng 0,3 lần (30%) mức chuẩn hiện hàng (theo quy định của Chính 

phủ). Tại Nghị quyết số 08 cũng quy định về điều kiện hỗ trợ như sau: Người có 

công được hỗ trợ theo Nghị quyết này yêu cầu phải có hồ sơ đang được Sở Lao động 

- Thương binh và xã hội tỉnh Bình Dương quản lý từ 03 năm (36 tháng) trở lên.   

Trường hợp của ông Bùi Xuân Thoại, hồ sơ trợ cấp một lần đối với người hoạt 

động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế của 

ông được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước giải quyết theo Quyết định số 2499/QĐ-

UB ngày 11/10/2001 về việc chi trả trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng 

chiến. Ngày 18/3/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước lập 
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và di chuyển hồ sơ hưởng trợ cấp một lần của ông về tỉnh Bình Dương để quản lý 

và thực hiện các quyền lợi chính trị cho ông theo quy định kể từ tháng 03/2020.  

Căn cứ theo quy định nêu trên thì trường hợp của ông Bùi Xuân Thoại hiện nay 

chưa đủ điều kiện về thời gian để được hỗ trợ thêm hàng tháng theo quy định tại 

Nghị quyết số 08. Thời gian mà ông Bùi Xuân Thoại đủ điều kiện để được hỗ trợ 

thêm hàng tháng theo quy định tại Nghị quyết số 08 là ngày 01/3/2023.   

16. Cử tri Thái Lệ Thanh khu phố 8, phường Phú Lợi: Đề nghị theo Quyết 

định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 UBND tỉnh ban hành quy định về tổ 

chức và hoạt động của tổ nhân dân tự quản trên địa bàn tỉnh Bình Dương quy định 

tổ nhân dân tự quản thuộc các phường, thị trấn có từ 50 hộ đến 150 hộ liền cư. Tuy 

nhiên, một số tổ nhân dân tự quản ở khu phố 8 không đủ số hộ tối thiểu là 50 hộ, đề 

nghị có hướng dẫn cụ thể cho việc triển khai thực hiện quyết định này. 

Công an tỉnh trả lời: 

Để thực hiện được thống nhất và phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ nhân dân 

tự quản, ngày 17/10/2019, Công an tỉnh đã ban hành Công văn đề nghị tiếp tục triển 

khai thực hiện Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Dương, trong đó giải thích rõ cách xác định hộ liền cư và chủ trương 

sáp nhập, thành lập Tổ nhân dân tự quản mới. Hạn chế việc chia, tách các tổ đang 

hoạt động hiệu quả, ổn định để thành lập tổ mới. Khuyến khích việc sáp nhập các tổ 

chưa đảm bảo quy định, hoạt động kém hiệu quả để thành lập tổ mới nhằm tinh gọn bộ 

máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã. Nếu việc thành lập 

Tổ nhân dân tự quản mới có số lượng hộ liền cư ít hơn theo quy định nhưng trong thời 

gian qua hoạt động tích cực, hiệu quả trong giữ gìn đảm bảo an ninh, trật tự ở địa bàn 

cơ sở thì xem xét giữ nguyên để đảm bảo tính ổn định lâu dài. Việc sáp nhập, thành lập 

tổ mới do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quyết định trên cơ sở đề xuất 

của Trưởng Công an cùng cấp. Ủy ban nhân dân phường căn cứ vào tình hình thực tế 

tại địa bàn các khu phố để thực hiện việc ra quyết định công nhận các Tổ nhân dân 

tự quản và tổ chức triển khai quán triệt về chức năng, nhiệm vụ của Tổ nhân dân tự 

quản. Hàng năm, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật, kỹ năng vận 

động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc cho Tổ trưởng, Tổ phó 

Tổ nhân dân tự quản. 

17. Cử tri Thái Lệ Thanh khu phố 8, phường Phú Lợi: Đề nghị qua trả lời 

của Sở Thông tin Truyền thông tại cuộc họp trước là chưa thỏa đáng, chưa đúng 

thực tế, hiện dây điện, cáp viễn thông vẫn còn để không gọn gàng, khi thi công đơn 

vị không cắt bỏ các dây thừa dây củ để lòng thòng trước nhà dân gây cản trở giao 

thông và mất mỹ quan đô thị (tại đầu hẻm 70, khu phố 8, phường Phú Lợi). 

Sở Thông tin và Truyền thông trả lời: 
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Đã chuyển phản ánh của cử tri Thái Lệ Thanh về tình hình cáp viễn thông gây 

mất mỹ quan, an toàn tại đầu hẻm 70, đường Bùi Văn Bình, khu phố 8, phường Phú 

Lợi đến các doanh nghiệp Viễn Thông xử lý, dự kiến hoàn thành trước ngày 

18/7/2020./. 


