
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

TRƢỚC KỲ HỌP 5 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: HUYỆN PHÚ GIÁO 

 

1. Cử tri xã Tân Long ý kiến: Về Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND tỉnh 

Bình Dương về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các 

loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Quy định này không phù hợp với Phú Giáo 

vì các vị trí cần tách thửa trong huyện không đủ điều kiện theo Quyết định 25 

trong khi nhu cầu tách thửa của người dân là có thật. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 

- Thực hiện quy định của Luật đất đai, đồng thời để hạn chế tình trạng phân 

lô, bán nền trái quy định xảy ra phổ biến trong thời gian qua gây phá vỡ quy hoạch 

đã được duyệt gây mất mỹ quan đô thị, gây ô nhiễm môi trường, khó khăn cho 

công tác phòng cháy, chữa cháy và dẫn đến phát sinh nhiều khiếu kiện phức tạp 

trong việc cấp giấy chứng nhận, gây không ít khó khăn trong công tác quản lý điều 

hành tại địa phương… Đồng thời, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho người sử 

dụng đất, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 

27/9/2017 về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại 

đất để điều chỉnh về vấn đề này. 

- Quyết định đã quy định cụ thể điều kiện: thửa đất mới hình thành và thửa 

đất còn lại sau khi tách phải tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý; đối với trường 

hợp tách thửa đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất ở, đất phi nông 

nghiệp hoặc tách thửa đất ở còn phải đảm bảo tại vị trí tách thửa đã đầu tư các 

công trình hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, 

thông tin viễn thông, cấp thoát nước) phù hợp với quy hoạch xây dựng, đảm bảo kết 

nối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực...Về nội dung này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao 

Sở Xây dựng hướng dẫn cụ thể (hiện nay, Sở Xây dựng đang triển khai thực hiện). 

- Bên cạnh quy định nêu trên thì Quyết định cũng quan tâm đến quyền lợi 

chính đáng của người sử dụng đất như: Trường hợp tách thửa đất nông nghiệp theo 

quy hoạch sử dụng đất vẫn là đất nông nghiệp thì không yêu cầu tiếp giáp đường 

do Nhà nước quản lý; Đối với thừa kế quyền sử dụng đất hoặc thừa kế về nhà và 

tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định của pháp luật không 

áp dụng theo quyết định này; trường hợp đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước 

giao đất, phân lô theo quy hoạch chi tiết được duyệt thì thửa đất được xác định 

theo dự án và quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; Giao trách nhiệm cho Hội 

đồng tư vấn do Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập để xử lý các trường hợp cá 

biệt có nhu cầu tách thửa nhưng không đảm bảo diện tích tối thiểu... 
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2. Cử tri xã Tân Long và An Long đề nghị: Ngành chức năng tiếp tục kiểm 

tra, xử lý triệt để Nhà máy chế biến mủ cao su, gỗ Thái Hưng Thịnh, Mai Vĩnh và 

Thiên Phú Lộc gây ô nhiễm. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 

- Công ty TNHH SX-TM Thái Hưng Thịnh hoạt động chế biến mủ cao su tại 

xã An Long, huyện Phú Giáo. Sau khi nhận được phản ánh của cử tri và chỉ đạo 

của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 27/11/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối 

hợp đại diện UBND xã An Long kiểm tra, xác minh phản ánh, kết quả xác minh 

cho thấy Công ty đã thực hiện các biện pháp xử lý mùi từ hoạt động sản xuất như: 

phun xịt chế phẩm sinh học khử mùi tại khu vực chứa nguyên liệu mủ tạp, khu vực 

sấy mủ, lắp đặt hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sấy mủ. Tuy nhiên, với đặc 

trưng ngành nghề, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty thường xuyên 

kiểm tra, duy trì vận hành các công trình xử lý chất thải để không gây ảnh hưởng 

đến người dân xung quanh. 

- Công ty TNHH SX-TM-DV Mai Vĩnh hoạt động chế biến mủ cao su tại xã 

Tân Long, huyện Phú Giáo. Ngày 27/11/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã 

phối hợp UBND xã Tân Long kiểm tra, xác minh phản ánh, kết quả cho thấy Công 

ty đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải lò hơi, bố trí khu vực chứa 

nguyên liệu mủ tạp có mái che, phủ bạt kín, tuy nhiên chưa lắp đặt hệ thống xử lý 

khí thải từ quá trình sấy mủ. Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Công ty 

nhanh chóng lắp đặt hệ thống xử lý khí thải từ quá trình sấy theo hồ sơ môi trường 

đã được phê duyệt và duy trì vận hành các công trình xử lý chất thải để không gây 

ảnh hưởng đến người dân xung quanh. 

- Công ty TNHH MTV Gỗ Thiên Phú Lộc hoạt động sản xuất đồ gỗ gia dụng 

các loại tại xã Tân Long, huyện Phú Giáo. Ngày 27/11/2017, Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã phối hợp UBND xãTân Long kiểm tra, xác minh phản ánh, kết quả 

cho thấy Công ty chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải từ 

quá trình xử lý khí thải lò hơi, đồng thời khu vực lò hơi chưa được che chắn kín 

nên khi trời mưa, nước mưa sẽ cuốn theo bụi xỉ tro trên nền nhà xưởng chảy vào hố 

ga thu nước mưa và theo cống thoát nước mưa chảy ra đường giao thông khu vực 

gây ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Sở Tài nguyên và Môi trường đang tổng 

hợp hồ sơ, xử lý vi phạm và yêu cầu Công ty xây dựng hệ thống xử lý nước thải và 

che chắn kín tại khu vực lò hơi tránh để nước mưa cuốn trôi bụi bẩn ra môi trường. 

3. Cử tri xã Vĩnh Hòa đề nghị: UBND tỉnh kiểm tra khối lượng cát khai thác 

tại khu vực Đoàn Đặc công 429. 
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Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 

Dự án xây dựng hồ bơi quân sự và ao nuôi cá của Lữ Đoàn 429 đã được Ủy 

ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép khai thác đất san lấp và cát xây dựng xối rửa số 

55/GP-UBND ngày 14/4/2017 với diện tích 10,8ha, khối lượng khai thác 127.200 

m
3
 (đất san lấp 30.000 m

3
, cát xây dựng xối rửa 97.000m

3
), thời hạn khai thác đến 

ngày 14/4/2018. 

Về công tác hậu kiểm sau khi cấp phép, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ lập 

kế hoạch kiểm tra trong năm 2018 và tiến hành kiểm tra nghiệm thu sau khi hết 

thời hạn giấy phép. 

4. Cử tri ấp 1A, xã Phước Hòa ý kiến: Về việc khai thác khoáng sản ở Ấp 

Đồng Chinh, xã Phước Hòa, UBND tỉnh cho phép doanh nghiệp khai thác bao 

nhiêu, bao lâu thì phải có văn bản thông báo cụ thể bằng văn bản cho các hộ dân 

xung quanh được rõ. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 

Theo Quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2497/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 thì khu m  xã 

Phước Hòa được quy hoạch thăm dò, khai thác để phục vụ nhu cầu sản xuất gạch 

ngói của tỉnh trong thời gian ổn định, lâu dài (trước mắt là k  quy hoạch đến năm 

2030), được khoanh định với diện tích 171 ha tập trung ở ấp Đồng Chinh và ấp Bố 

Lá với tài nguyên dự báo khoảng 20 triệu m
3
 sét. Quy hoạch này đã được Sở Tài 

nguyên và Môi trường Công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng 

và bàn giao cho địa phương (UBND huyện) quản lý. 

 Tại khu vực ấp Đồng Chinh, năm 2009, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cấp giấy 

phép khai thác sét cho Công ty Cổ phần gạch ngói Cao Cấp, với diện tích 13,53ha, 

trữ lượng khai thác 2,613 triệu m
3
, công suất khai thác 70.000 m

3
/năm, thời hạn 

khai thác đến năm 2039 (30 năm). Theo quy định, đơn vị được cấp Giấy phép khai 

thác thực hiện niêm yết giấy phép tại Ủy ban nhân dân xã Phước Hòa, thông báo 

ngày bắt đầu khai thác, kế hoạch khai thác hàng năm tại Ủy ban nhân dân xã để 

người dân được biết và giám sát. 

5. Cử tri ấp Bố Lá và cử tri ấp 1B, xã Phước Hòa đề nghị: Ngành chức 

năng xem xét lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại khu vực trường cấp 1, cấp 2 của 

xã và đèn đường đoạn từ Trạm dừng nghỉ Thành Công đến Ngã 3 Cổng Xanh vì 

đoạn đường thường xảy ra tai nạn giao thông và để đảm bảo an toàn cho người 

dân đặc biệt là các em học sinh khi tan trường (ĐT741)”. 

Sở Giao thông vận tải xin phúc đáp như sau: 
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- Về lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại khu vực trường cấp 1, cấp 2 của xã: Sở 

Giao thông vận tải xin ghi nhận, sẽ phối hợp với các ban, ngành, địa phương có 

liên quan và Chủ đầu tư dự án khảo sát, đánh giá tình hình giao thông tại khu vực 

trên, để có giải pháp phù hợp. 

- Về lắp đặt đèn đường đoạn từ Trạm dừng nghỉ Thành Công đến Ngã 3 

Cổng Xanh:  

Ngày 08/11/2016, Sở Giao thông vận tải có Công văn số 4115/SGTVT-

QLGT, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư bổ sung hệ 

thống chiếu sáng, thoát nước dọc vào dự án nâng cấp mở rộng ĐT.741 và được Ủy 

ban nhân dân tỉnh đã chấp thuận tại Công văn số 4367/UBND-KTTH ngày 

16/11/2016. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giao thông vận tải đã 

phối hợp cùng với các sở, ngành, địa phương có liên quan và chủ đầu tư dự án 

khảo sát thực địa, thống nhất khối lượng đầu tư bổ sung và thứ tự ưu tiên  đầu tư 

các hạng mục, khối lượng bổ sung và đã có Công văn số 4932/SGTVT-QLGT 

ngày 18/10/2017, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện các 

hạng mục bổ sung của dự án BOT đường ĐT.741 (trong đó có đầu tư bổ sung hệ 

thống chiếu sáng ngoài khu vực đông dân cư) và được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp 

thuận tại Công văn số 5301/UBND-KTTH ngày 22/11/2017. Theo kế hoạch của 

Chủ đầu tư dự án, hệ thống chiếu sáng bổ sung dự kiến triển khai trong giai đoạn 

2018 ÷ 2019 . 

6. Cử tri Phạm Văn Hà, ấp Bố Lá, xã Phước Hòa ý kiến: Về việc các hộ dân 

trong khu vực đất trại giam công an TPHCM (PC 81B) hiện nay chưa có giấy 

chứng nhận quyền sử đất hợp pháp. Đề nghị lãnh đạo các cấp xem xét và trả lời 

cho các hộ dân được biết. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:  

- Trại giam Bố Lá tiền thân là Trại quản lý và cải tạo phạm nhân T40 được 

thành lập năm 1977, đến năm 1994 đổi tên là Trại giam An Phước trực thuộc Bộ 

Nội vụ (nay là Bộ Công an) và hiện nay là Trại tạm giam Bố Lá trực thuộc Công 

an thành phố Hồ Chí Minh. Khu đất Trại tạm giam Bố Lá quản lý, sử dụng đã 

được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương thống nhất giao để xây dựng trại cải tạo, 

trồng rau màu, chăn nuôi cải thiện đời sống từ năm 1985 có diện tích 89,84ha tại 

xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo và xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình 

Dương. Nhưng đến nay đơn vị vẫn chưa lập thủ tục đất đai. 



5 

 

- Trong quá trình sử dụng đất đơn vị đã tự ý ban hành các quyết định cấp đất 

cho cán bộ chiến sĩ (trái thẩm quyền), cho các hộ dân mượn đất để canh tác trồng 

cây cao su, cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh 

mượn đất để hoạt động trại cai nghiện…Qua đó, cho thấy đơn vị chưa có sự quản 

lý đất đai một cách chặt chẽ, tự ý sử dụng đất sai mục đích khi chưa có ý kiến của 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất an ninh, đơn vị nhiều lần thay đổi 

phương án sử dụng đất. Đến nay, đơn vị vẫn chưa chỉnh sửa lại các nội dung góp ý 

của Sở Tài nguyên và Môi trường và chưa xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an để 

Sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quy hoạch sử dụng đất an ninh đến 

năm 2020. 

- Tại Công văn số 3648/STNMT-CCQLĐĐ ngày 29/8/2017, Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã đề nghị Công an thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các nội dung sau: 

+ Tiến hành đo đạc hiện trạng sử dụng đất, xây dựng phương án sử dụng đất 

đối với khu đất Trại tạm giam Bố Lá và báo cáo Bộ Công an cho chủ trương thực 

hiện. Trong đó có các nội dung: xử lý việc cấp đất cho cán bộ chiến sĩ (trái thẩm 

quyền), cho các hộ dân mượn đất để canh tác trồng cây cao su như cử tri Phạm 

Văn Hà phản ánh. 

+ Sau khi có ý kiến của Bộ Công an, Công an thành phố Hồ Chí Minh liên hệ 

Sở Tài nguyên và Môi trường để thống nhất quy hoạch đất an ninh và tập trung xử 

lý dứt điểm các trường hợp đang sử dụng đã nêu ở trên. Đồng thời, chỉ đạo Trại 

tạm giam Bố Lá lập thủ tục giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Tuy nhiên, đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa nhận được phản 

hồi của Công an thành phố Hồ Chí Minh về các vấn đề nêu trên. Do đó, Sở Tài 

nguyên và Môi trường không có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý liên 

quan đến việc cấp đất cho cán bộ chiến sĩ. 

7. Cử tri Nguyễn Văn Tâm, ấp 1B xã Phước Hòa ý kiến: Về việc biển số nhà 

hiện tại ở địa phương chưa phù hợp nên gây khó khăn trong việc tìm kiếm nhà và 

đã ý kiến nhiều lần (đề nghị bổ sung thêm địa chỉ như Tổ mấy, ấp mấy, xã gì) 

nhưng vẫn chưa thấy trả lời. Đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết. 

UBND huyện Phú Giáo trả lời: 

Ý kiến này Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo đã trả lời trước k  họp thứ 16 - 

HĐND tỉnh và k  họp thứ 13 - HĐND huyện năm 2015, theo ý kiến của cử tri 

Trần A (ấp 2, xã Phước Hòa) như sau: Việc đánh số và gắn biển số nhà trên địa 

bàn huyện Phú Giáo được thực hiện theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 
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08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Quyết định số 108/2007/QĐ-UBND 

ngày 11/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.  

Căn cứ theo hai quy định này thì cấu tạo của biển số nhà mặt đường, biển số 

nhà trong hẻm, biển số nhà trong hẻm cấp 1 có nền màu xanh lam sẩm, chữ và số 

màu trắng, đường chỉ viền màu trắng; được làm bằng sắt tráng men hoặc nhôm lá 

dập, dày 1mm, với các kích thước tương ứng như sau: 

- 200mm x 150mm: Đối với biển số nhà có 1 và 2 chữ số. 

- 230mm x 150mm: Đối với biển số nhà có 3 chữ số. 

- 260mm x 150mm: Đối với biển số nhà có 4 chữ số. 

Ngoài quy định trên thì cấu tạo của biển số nhà không có quy định ghi thêm 

tên đường, ấp, xã trên biển số nhà, mà tên đường, ấp, xã (hay gọi là địa chỉ ngôi 

nhà), mà địa chỉ ngôi nhà được ghi trên Giấy Chứng nhận số nhà cấp kèm theo 

biển số nhà. Do đó việc gắn biển số nhà trên địa bàn xã Phước Hòa nói riêng và trên 

địa bàn huyện Phú Giáo nói chung hiện nay thực hiện đúng quy định của pháp luật. 

8. Cử tri Huỳnh Bình Ca, ấp IB, xã Phước Hòa ý kiến: Nhiều năm nay 

không thấy đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trên địa bàn xã. Đề nghị các vị đại 

biểu sắp xếp thời gian để về tiếp xúc tại địa phương. 

Trả lời:   

Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản số 363/HĐND-VP ngày 

15/11/2017 về việc chuyển kiến nghị của cử tri đến Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh 

Bình Dương xem xét giải quyết. 

9. Cử tri xã Phước Hòa đề nghị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương nên có 

phòng bệnh riêng cho bệnh nhân là tội phạm, không nên để bệnh nhân tội phạm ở 

cùng phòng với người dân. Và cử tri cũng ý kiến Bệnh viện nên bố trí cửa khám bệnh 

ưu tiên dành riêng cho bệnh nhân là đối tượng Thương binh và Người cao tuổi. 

Sở Y tế trả lời:  

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương thu dung tất cả những trường hợp người 

bệnh đến khám và điều trị, trong đó có cả người bệnh là tội phạm. Tại Khoa Nhiễm 

& Bệnh phổi có khu vực điều trị riêng biệt dành cho người bệnh là tội phạm, còn 

các chuyên khoa còn lại không có phòng hay khu vực dành riêng, tùy theo tình 

hình thực tế số lượng người bệnh điều trị tại các chuyên khoa tăng hay giảm thì 

nhân viên y tế sắp xếp, bố trí người bệnh là tội phạm tại thời điểm đó điều trị 

chung hay riêng buồng bệnh với người bệnh thông thường. 
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Tại Khoa Khám bệnh, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Khoa Thăm dò chức năng, 

Khoa Xét nghiệm... ngoài việc tiếp nhận khám và thực hiện cận lâm sàng theo quy 

trình cho người bệnh thông thường thì Bệnh viện có quy định ưu tiên cho những 

đối tượng người bệnh: cấp cứu, thương binh, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết 

tật... được dán thông báo rõ ràng, cụ thể tại khu khám bệnh. 

10.  Cử tri Trần A ấp 2A xã Phước Hòa phản ánh: việc cấp kỷ niệm chương 

cho người cao tuổi hiện nay còn đòi hỏi quá nhiều giấy tờ, khó thực hiện. 

Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi tỉnh Bình Dương xin trả lời như sau:  

Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò 

người cao tuổi Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 155/2017/QĐ-HNCT ngày 

27/4/2017 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam có quy định: 

Đối với cá nhân đủ tiêu chuẩn và điều kiện xét tặng Kỷ niệm chương chỉ viết 1 

bản tóm tắt thành tích theo mẫu số 3, có xác nhận của Hội Người cao tuổi xã, hoặc của 

lãnh đạo đơn vị  quản lý. Ngoài bản thành tích tóm tắt của cá nhân, không phải kèm 

theo giấy tờ gì. 

Tuy nhiên, cũng có người quá cẩn thận đã photocopy toàn bộ bằng khen, giấy 

khen được tặng trong thời gian đóng góp xây dựng Hội để minh chứng cho thành tích 

của mình, Hội Người cao tuổi Tỉnh không yêu cầu trong hồ sơ xét tặng kỷ niệm 

chương phải photocoppy những bằng khen, giấy khen như vậy.  

(Xin gửi kèm theo Mẫu số 3 về Tóm tắt thành tích đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương). 
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(Mẫu số 3) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                             ………ngày ……tháng…..năm 201..  

 

TÓM TẮT THÀNH TÍCH 

                                  Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chƣơng 

“Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò ngƣời cao tuổi Việt Nam” 

 

 

           1. Họ và tên:                                     Bí danh:                    Nam (Nữ) 

        2.Sinh: Ngày…… tháng….. năm….. 

        3. Quê quán :……………………………. 

        4. Nơi thường trú:………………………. 

        5. Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:………………………………. 

        6. Tóm tắt quá trình công tác: 

        7. Tổng số năm công tác:………… 

         8. Tóm tắt thành tích nổi bật trong công tác xây dựng Hội và phong trào  Hội 

Người cao tuổi. 

                                                                 ………ngày ……tháng….năm 201..   

 Xác nhận  Ngƣời khai 

       của Hội NCT cấp xã  (Ký và ghi rõ họ tên) 

hoặc lãnh đạo đơn vị quản lý                                                                       

                         

               

     (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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TRẢ LỜI BỔ SUNG - KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

TRƢỚC KỲ HỌP 5 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: HUYỆN PHÚ GIÁO 

 

11. Cử tri Huỳnh Văn Ca (ấp IB, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo) có ý 

kiến: nhiều năm nay không thấy đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri trên địa bàn xã. 

Đề nghị các vị đại biểu sắp xếp thời gian để về tiếp xúc tại địa phương. 

Đoàn đại biểu Quốc hội trả lời: 

Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh xin ghi nhận và trả lời ý kiến của cử tri 

như sau: Đoàn ĐBQH đã phối hợp cùng với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh 

Bình Dương ban hành lịch tiếp xúc cử tri sau K  họp thứ tư - Quốc hội khóa XIV 

(Công văn số 227/MTTQ-BTT ngày 08/11/2017 của Ban Thường trực 

UBMTTQVN tỉnh Bình Dương), có tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Phước Hòa 

tại trụ sở UBND xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo vào ngày 30/11/2017. 

12. Sở Y tế xin trả lời bổ sung kiến nghị của cử tri xã Phước Hòa, huyện Phú 

Giáo đề nghị BVĐK tỉnh Bình Dương nên có phòng bệnh riêng cho bệnh nhân là 

tội phạm, không nên để bệnh nhân tội phạm ở cùng phòng với người dân như sau: 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương là cơ sở khám chữa bệnh Nhà nước, 

chịu trách nhiệm thu dung điều trị cho tất cả những người bệnh không phân biệt 

thành phần xã hội để mang lại sức kh e và sự sống cho người có bệnh. Trong 

những năm qua, Bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải, trong khi diện tích các 

phòng không đủ theo qui định nhưng BV đã cố gắng bố trí thêm giường trong các 

phòng để hạn chế tối đa tình trạng người bệnh nằm ghép. Rất nhiều người bệnh đã 

được điều trị kh i bệnh, trong đó có người là tội phạm, người nhiễm HIV, người 

mắc các bệnh truyền nhiễm… Y Bác sĩ đã thực hiện đúng nhiệm vụ của mình. 

Luật khám chữa bệnh và các qui định hiện hành cũng chưa có qui định về 

phân biệt chăm sóc, điều trị bệnh theo thành phần xã hội của người bệnh mà chỉ đề 

cập đến các bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao cần có cách ly  nhằm hạn chế lây 

nhiễm chéo giữa các người tiếp xúc. Hiện nay trong bệnh viện đã thực hiện được 

các phòng, khu, khoa bệnh cho các bệnh truyền nhiễm riêng nhằm thực hiện cách 

ly, hạn chế lây lan bệnh truyền nhiễm và có khu điều trị cho các bệnh nhân là phạm 

nhân, người thuộc quản lý của Công an.Tuy nhiên khu điều trị của Công an quản lý 

không đủ các chuyên khoa nên có một số bệnh nhân phải nằm ở khu người bệnh 

dân thường khác, nhất là các trường hợp bệnh cấp cứu, bệnh ngoại khoa. 
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Trong điều kiện bệnh viện quá tải như hiện nay thì ý kiến đề xuất của cử tri 

là không dễ thực hiện. Sở Y tế xin tiếp thu và sẽ chỉ đạo BVĐK tỉnh sắp xếp hợp lý 

trong thời gian sắp tới sau khi nâng cấp, xây mới bệnh viện. 

 

 


