
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

TRƯỚC KỲ HỌP 5 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: THỊ XÃ BẾN CÁT 

  

1. Cử tri ấp Kiến An, xã An Điền kiến nghị: Ngành chức năng xem xét hỗ 

trợ thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng Trưởng đầu ngành ở ấp. 

Sở Nội vụ trả lời  

Khoản 1, Điều 14 Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ 

quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công 

chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã 

quy định mức phụ cấp cụ thể của từng chức danh do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

quy định với mức không vượt quá hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung và tại 

Khoản 2, Điều 14 Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của UBND 

tỉnh Bình Dương quy định số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với 

cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và cán bộ ấp, 

khu phố và kinh phí hoạt động ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương quy định 

chế độ phụ cấp và hỗ trợ cán bộ ấp, khu phố và kinh phí hoạt động ấp, khu phố.  

Hiện nay nhà nước không có quy định việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các 

chức danh ở ấp, khu phố, do đó tỉnh Bình Dương không có chế độ hỗ trợ bảo hiểm 

y tế đối với các chức danh này. 

2. Cử tri xã An Điền phản ánh: Quyết định số 25/QĐ-UBND tỉnh tại Điều 4 

Khoản 3 “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”. Kiến nghị tỉnh xem xét lại 

quyết định, để phù hợp đối với điều kiện thực tế tại xã. 

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. 
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- 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... 

3. Cử tri xã An Điền kiến nghị: Về KCN Rạch Bắp trên địa bàn xã: đề nghị 

lắp đặt, hoàn thiện hệ thống cống thoát nước của Khu công nghiệp. 

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương trả lời như sau: 

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Công nghiệp An Điền, đến thời điểm hiện 

nay, Chủ đầu tư khu công nghiệp đã đầu tư hệ thống thoát nước trong khu công 

nghiệp hoàn thiện ở các hạng mục: 

a) Nhà máy xử lý nước thải (XLNT): Xây dựng, lắp đặt thiết bị nhà máy 

XLNT giai đoạn 1, công suất 3.000m
3
/ngày đêm, đã hoàn thành đưa vào sử dụng. 

b) Hệ thống thu gom nước thải: Tổng chiều dài theo thiết kế là 10,6 km cống 

PVC đường kính từ D315 đến D630; Hố ga bằng bêtông cốt thép khoảng cách 

50m. Tổng chiều dài đầu tư xây dựng là 9,8 km, đạt 92%. 

Trong đó: 

Đường D9: thiết kế 7,3 km - đầu tư hoàn thiện 7,3 km, đạt 100%. 

Đường D10: thiết kế 3,3 km - đầu tư 2,5 km, đạt 76%. 

c) Hệ thống nước mưa: Tổng chiều dài theo thiết kế là 22,3 km cống tròn 

bêtông cốt thép từ D400 đến DI500 và cống hộp bê tông cốt thép 1600x1600, 
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1600x2000 và 2000x200; Hố ga bằng bêtông cốt thép khoảng cách 50m. Tồng 

chiều dài đầu tư xây dựng là 14,58 km. 

Trong đó: 

Đường D2: thiết kế 1,70 km - đầu tư hoàn thiện 1,7 km, đạt 100%. 

Đường D3: thiết kế 0,63km - đầu tư hoàn thiện0,63 km, đạt 100% 

Đường D4: thiết kế 0,92km - đầu tư hoàn thiện0,92 km, đạt 100%. 

Đường D5: thiết kế 1,23km - đầu tư hoàn thiện1,23 km, đạt 100%. 

Đường D9: thiết kế 7,30km - đầu tư hoàn thiện7,30 km, đạt 100%. 

Đường D10: thiết kế 5,3 km - đầu tư hoàn thiện 2,80 km, đạt 53%, chờ thi 

công cùng giai đoạn mở rộng khu công nghiệp. 

Đường D7: thiết kế 7,72 km - chưa đầu tư vì đang chờ thi công cùng giai 

đoạn mở rộng khu công nghiệp. 

d) Tuyến thoát nước ra sông Sài Gòn: Thiết kế 1,3 km, kết cấu cống hộp 

bêtông cốt thép và mương hở, tiếp nhận nước mưa và nước thải sau xử lý đạt loại 

A chảy ra sông Sài Gòn. Tổng chiều dài đầu tư xây dựng là 1,3km, đạt 100%. 

4. Cử tri xã An Điền kiến nghị: Đoạn ĐT748 đi qua xã bị hư hỏng đã lâu (từ 

ngã tư Phú Thứ về xã An Điền), kiến nghị Ngành chức năng sớm đầu tư, thi công 

đường ĐT.748; Cử tri ấp An Sơn, xã An Điền phản ánh: Việc lắp đặt hệ thống 

thoát nước đường ĐT 748 được đại biểu HĐND tỉnh trả lời sẽ làm trong quý III, 

Quý IV năm 2017, những đến nay vẫn chưa thực hiện. Đề nghị ngành chức năng 

xem xét.  

Sở Giao thông vận tải xin phúc đáp như sau: 

Theo dự án đầu tư công trình: Nâng cấp mở rộng ĐT.748 đoạn từ ngã tư Phú 

Thứ đến ngã tư An Điền gửi Sở Giao thông vận tải thẩm định, hệ thống thoát nước 

dọc 02 bên tuyến được thiết kế chủ yếu bằng mương đất, riêng tại các vị trí đông 

dân cư được thiết kế mương bê tông đậy đan. Do vậy, ngày 05/7/2017, Sở Giao 

thông vận tải có Công văn số 3197/SGTVT-QLCL, đề nghị Ban Quản lý dự án 

Đầu tư Xây dựng tỉnh (chủ đầu tư dự án) xem xét lại quy mô đầu tư phần đường và 

hệ thống thoát nước dọc của hồ sơ dự án đầu tư và ý kiến của Ủy ban nhân dân thị 

xã Bến Cát tại Công văn số 2392/UBND-KT ngày 01/11/2016 để chỉ đạo đơn vị tư 

vấn nghiên cứu đề xuất phương án đầu tư dự án công trình đường ĐT.748 phù hợp 

với định hướng phát triển đô thị Nam Bến Cát. Theo Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2016 - 2020, dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.748 chỉ bố trí vốn thực 

hiện công tác chuẩn bị đầu tư, nên việc triển khai thi công (kể cả hệ thống thoát 

nước) dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025. 
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Để đảm bảo giao thông, hàng năm, Sở Giao thông vận tải đều tiến hành duy 

tu, sửa chữa mặt đường, nạo vét mương dọc và gia cố hạ lưu thoát nước bị xói lở. 

Hiện tại, Sở Giao thông vận tải đã hoàn thành khối lượng dặm vá mặt đường, ban 

gọt lề đường, cắt mương dọc của kế hoạch năm 2017. 

5. Cử tri khu phố 1B, phường Chánh Phú Hòa phản ánh: Việc Xí nghiệp 

chất thải rắn Nam Bình Dương cho ống khói thải ra bên ngoài bốc mùi hôi, thối, 

gây ô nhiễm môi trường, ảnh hường đến sức khỏe những người dân sống xung 

quanh. Đề nghị ngành chức năng xem xét, xử lý. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 

Sau khi nhận được phản ánh của cử tri và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

ngày 24/11/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với phòng Tài nguyên và 

Môi trường thị xã Bến Cát tiến hành kiểm tra, xác minh tại Xí nghiệp xử lý chất 

thải. Kết quả cho thấy: Xí nghiệp hiện đang hoạt động xử lý chất thải với 06 lò đốt 

(02 lò đốt chất thải y tế, 03 lò đốt chất thải nguy hại, 01 lò đốt rác công nghiệp). 

Các lò đốt chất thải này đều đã được xây lắp công trình xử lý khí thải và được 

Tổng cục môi trường kiểm tra xác nhận hoàn thành. Các kết quả giám sát định kỳ 

và kết quả đo đạc thời điểm kiểm tra của mẫu khí thải đạt quy chuẩn cho phép. Bên 

cạnh đó, đối với khu vực chôn lấp rác thải sinh hoạt, Xí nghiệp hiện đang hoạt 

động 01 hố chôn lấp diện tích 4,5 ha (vị trí mới), 03 hố chôn lấp trước đây tổng 

diện tích 9,3 ha đang tạm đóng bãi, Xí nghiệp có sử dụng chế phẩm sinh học để 

giảm thiểu mùi hôi. Tuy nhiên, với đặc thù ngành nghề xử lý chất thải, Sở Tài 

nguyên và Môi trường yêu cầu Xí nghiệp thường xuyên rà soát chất thải đưa vào lò 

đốt, vận hành đúng quy trình đốt lò, hệ thống xử lý khí thải đảm bào khí thải đạt 

quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường; duy trì phun chế phẩm sinh học 

giảm thiểu mùi hôi tại các bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt để không gây ảnh hưởng 

đến người dân xung quanh.   

6. Cử tri khu phố 5, phường Chánh Phú Hòa phản ánh: Việc Xưởng nhôm 

Liên Hòa xả khói, bụi cay và nước thải có mùi hôi giống axit ra bên ngoài, làm cây 

cối xung quanh bị chết và ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Đề nghị ngành 

chức năng xử lý. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 

Công ty TNHH Chế biến nhôm Liên Hòa hoạt động ngành nghề sản xuất 

nhôm thỏi và mâm nồi cơm điện với công suất 1.700 tấn sản phẩm/năm tại khu 

phố 5, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát. Trong quá trình hoạt động, Công ty 

đã lập Đề án bảo vệ môi trường và được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt 



5 

 

tại Quyết định số 941/QĐ-STNMT ngày 30/12/2011; đồng thời Công ty đã thực 

hiện các biện pháp khống chế ô nhiễm, bảo vệ môi trường và được Sở Tài nguyên 

và Môi trường kiểm tra cấp Giấy xác nhận số 930/GXN-STNMT ngày 08/02/2014.  

Kết quả kiểm tra và xác minh ngày 24/11/2017 cho thấy, Công ty TNHH Chế 

biến nhôm Liên Hòa trong quá trình hoạt động vẫn  duy trì vận hành các công trình 

xử lý nước thải, khí thải theo quy định; kết quả lấy mẫu phân tích cho thấy khí thải 

phát sinh từ lò nấu nhôm phế liệu, khí thải từ phân xưởng sản xuất mâm nồi cơm 

điện đạt quy chuẩn cho phép thải ra môi trường. 

7. Cử tri khu phố 3A, phường Thới Hòa phản ánh: Việc Công ty TNHH 

Kumho (Việt Nam) và một số Công ty khác trong KCN Mỹ Phước 3 xả nước thải ra 

môi trường chưa qua xử lý gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị ngành chức năng xem 

xét, xử lý. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 

Kết quả khảo sát ngày 23/11/2017 cho thấy, Công ty TNHH Kumho (Việt 

Nam) và các doanh nghiệp khác trong KCN Mỹ Phước 3 nằm trong hướng thoát 

nước ra Rạch Cây Bần thuộc phường Thới Hòa đã thực hiện đấu nối nước thải về 

các hệ thống xử lý tập trung của KCN Mỹ Phước 3 (các hệ thống này đã được lắp 

đặt hệ thống quan trắc tự động và Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên 

kiểm tra, giám sát chất lượng sau xử lý). Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và 

Môi trường đề nghị UBND phường Thới Hòa phối hợp với Chủ đầu tư KCN Mỹ 

Phước 3 giám sát tình hình xả thải của các doanh nghiệp trong KCN vào mương 

thoát nước mưa, thông báo về Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra và xử lý 

theo quy định. 

8. Cử tri khu phố Phú Hòa, phường Hòa Lợi phản ánh: Tuyến đường 

ĐT.741 (đoạn gần Ngã 3 Phú Hòa) thường xuyên bị ngập nước khi mưa. Đề nghị 

ngành chức năng xem xét, lắp đặt hệ thống cống thoát nước. 

Sở Giao thông vận tải xin phúc đáp như sau: 

Theo dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng ĐT.741 được UBND tỉnh phê duyệt, 

những đoạn qua khu đông dân cư, khu đô thị, được đầu tư xây dựng hệ thống thoát 

nước dọc (cống tròn, cống hộp), chiếu sáng; Những đoạn ngoài khu dân cư, khu đô 

thị thoát nước dọc đường được thoát theo mương đất. Sau khi tuyến đường này 

được đầu tư nâng cấp, mở rộng, tốc độ đô thị hóa, xây dựng nhà, công trình kiến 

trúc dọc 2 bên đường rất nhanh, nên nhu cầu xây dựng hệ thống cống dọc 02 bên 

tuyến là cần thiết. 
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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 thoát nước dọc tại các vị trí ngoài khu vực đông dân cư) và được Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Dương thống nhất tại Công văn số 5301/UBND-KTTH ngày 

22/11/2017. 

Sở Giao thông vận tải sẽ phối hợp với Chủ đầu tư dự án hoàn thiện công tác 

chuẩn bị đầu tư, để có thể triển khai thực hiện các hạng mục bổ sung dự kiến trong 

giai đoạn 2018 - 2019.   

9. Cử tri Khu phố 4, phường Mỹ Phước kiến nghị: ngành chức năng có biện 

pháp khắc phục tình trạng ngập cục bộ trên đường Đại lộ Bình Dương, khu vực 

Chợ Mỹ Thạnh. 

Sở Giao thông vận tải xin phúc đáp như sau: 

Theo dự án nâng cấp mở rộng QL.13, hệ thống cống dọc QL.13 khu vực chợ 

Mỹ Thạnh được thiết kế với đường kính Ø800. Từ khi đưa vào sử dụng đến nay, 

tốc độ đô thị hóa khu vực này rất nhanh, nên mỗi khi trời mưa, lưu lượng nước từ 

các đường nhánh tập trung vào hệ thống thoát nước dọc QL13 dẫn đến hiện tượng 

quá tải cho hệ thống thoát nước dọc QL.13, gây ngập cục bộ. 

Qua trao đổi giữa Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải với Lãnh đạo Tổng Công ty 

Becamex IDC, Tổng Công ty Becamex IDC sẽ chỉ đạo các đơn vị, bộ phận có liên 

quan khảo sát, để có giải pháp xử lý thoát nước hiệu quả hơn cho khu vực này.  

10. Cử tri Khu phố 1, phường Tân Định phản ánh: Đoạn đường ĐT.741 vẫn 

còn một số đoạn chưa được thi công, đề nghị ngành chức năng sớm thi công, để 

thuận tiện trong việc đi lại của người dân. 

Trích trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp 4: Cử tri ấp 9, xã An Linh, huyện 

Phú Giáo có ý kiến phản ánh về việc làm đường ĐT741 hiện nay một số nơi chưa 
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thi công đề nghị ngành chức năng xem xét giải quyết để sớm hoàn thành tuyến 

đường. 

Sở Giao thông vận tải xin phúc đáp như sau: 

Dự án nâng cấp, mở rộng ĐT.741 do Công ty TNHH MTV Đầu tư hạ tầng 

VRG đầu tư xây dựng theo hình thức BOT, đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Tuy 

nhiên, trên tuyến còn một số đoạn tuyến chưa triển khai thi công do vướng giải 

phóng mặt bằng, Qua báo cáo của chủ đầu tư dự án, hiện trên địa bàn thị xã Bến 

Cát còn 1 hộ không đồng ý nhận tiền không cho thi công, trên địa bàn thành phố 

Thủ Dầu Một còn 8 hộ (trong đó 7 hộ đã nhận tiền) không cho thi công. 

Sở Giao thông vận tải xin ghi nhận phản ánh của Quý cử tri, sẽ tiếp tục phối 

hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, để 

sớm hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng công trình theo đúng thiết kế 

góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. 

11. Cử tri ấp Bến Giãng, xã Phú An phản ánh: Tuyến đường ĐT.744 đoạn 

từ Cầu Ông Cộ đến Ngã tư Thùng Thơ có nhiều chỗ hư hỏng, xuống cấp. Đề nghị 

ngành chức năng xem xét, sửa chữa đoạn trên. 

Sở Giao thông vận tải xin phúc đáp như sau: 

Hiện tại, ĐT.744 đoạn từ cầu Ông Cộ đến giáp ngã tư Phú Thứ các hư hỏng 

đã được đơn vị thi công khắc phục; 

Đoạn giao lộ ngã tư Phú Thứ đang tiến hành thi công, mặt đường xuất hiện 

một số hư hỏng, ngày 13/11/2017, Sở Giao thông vận tải có Công văn số 

5339/SGTVT-QLGT, đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư 

dự án) yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các giải pháp để đảm bảo an toàn giao 

thông tại khu vực ngã tư Phú Thứ. Riêng đoạn ngập nước trước chợ Thùng Thơ, đã 

được xử lý khắc phục trong tháng 10/2017. 
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TRẢ LỜI BỔ SUNG KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

TRƯỚC KỲ HỌP 5 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: THỊ XÃ BẾN CÁT 

  

1. Cử tri Đinh Thị Kích (ấp An Thuận, xã Phú An, thị xã Bến Cát) kiến 

nghị: ngành chức năng xem xét giảm bớt các thủ tục hành chính có liên quan đến 

việc thừa kế đất đai. 

2. Cử tri Nguyễn Văn Nghĩa (khu phố 4, phường Tân Định, thị xã Bến Cát) 

phản ánh: hiện nay công tác phòng, chống tham nhũng đã được Trung ương làm 

tương đối tốt nhưng việc kê biên tài sản cán bộ vi phạm chưa chặt chẽ. Đề nghị 

ngành chức năng xem xét. 

3. Cử tri Nguyễn Xuân Đậu (khu phố 3, phường Tân Định, thị xã Bến Cát) 

kiến nghị: ngành chức năng cần quản lý chặt chẽ việc nhập các mặt hàng có 

nguồn gốc từ Trung Quốc sang Việt Nam nhằm đảm bảo sức khỏe của người dân. 

4. Cử tri Lê Văn Lớn (ấp Kiến An, xã An Điền, thị xã Bến Cát) kiến nghị: 

theo quy định về người cao tuổi thì người đủ 80 tuổi trở lên mới được hưởng các 

chế độ trợ cấp xã hội và thẻ bảo hiểm y tế; Đề nghị ngành chức năng nghiên cứu 

hạ mức tuổi của người cao tuổi từ 80 xuống còn 75 tuổi và được hưởng các chế độ 

trợ cấp theo quy định”. 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trả lời: 

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

tri như sau: 

1. Ý kiến của cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh xin ghi nhận và sẽ phản ánh với Quốc 

hội và các ngành chức năng xem xét khi sửa đổi Luật đất đai 2013. 

2. Nội dung cử tri phản ánh là đúng với thực tế hiện nay, Đảng và Chính phủ 

trong các báo cáo về phòng, chống tham nhũng cũng thẳng thắn thừa nhận điểm 

yếu này. Do đó, trong dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) trình Quốc 

hội xem xét tại Kỳ họp thứ tư - Quốc hội khóa XIV, vấn đề kê khai tài sản là một 

trong những trọng tâm của dự án luật với kỳ vọng sẽ tăng cường công tác phòng, 

chống tham nhũng và thu hồi tài sản bị thất thoát do tham nhũng gây ra. Đoàn 

ĐBQH tỉnh Bình Dương tại các phiên họp tại tổ, tại hội trường đã phân tích sâu 

sắc về vấn đề trên với quan điểm ủng hộ việc kê khai tài sản cần phải được minh 

bạch, rõ ràng để góp phần phòng, chống tham nhũng hiệu quả, tăng cường khả 

năng thu hồi tài sản bị thất thoát do tham nhũng gây ra. Đoàn ĐBQH tỉnh Bình 
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Dương xin ghi nhận ý kiến của cử tri, Đoàn sẽ tiếp tục kiến nghị vấn đề này lên 

Quốc hội tại các phiên thảo luận về tại Kỳ họp thứ năm - Quốc hội khóa XIV. 

3. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm là một vấn đề nóng được cử tri cả nước 

cũng như Quốc hội quan tâm. Trong năm 2017, Quốc hội đã thực hiện giám sát tối 

cao về chuyên đề vệ sinh an toàn thực phẩm và tổ chức thảo luận tại Hội trường. 

Qua thảo luận, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 

21/6/2017 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm 

giai đoạn 2016 - 2020. Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương cũng đã nhiều lần kiến nghị 

các ngành chức năng tăng cường kiểm tra giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm và 

đã được các ngành chức năng trả lời:  

- Bộ Y tế trả lời tại Công văn số 5110/BYT-VPB1 ngày 08/9/2017, Công văn 

số 4724/BYTBYT-VPB1 ngày 18/8/2017;  

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời tại Công văn số  114/BNN-

TTr ngày 05/01/2017, Công văn số 6785/BNN-BVTV ngày 15/8/2017;  

- Bộ Công thương trả lời tại Công văn số 3204/BCT-KH ngày 17/4/2017;  

- Bộ Tài chính trả lời tại Công văn số 1829/BTC-TCHQ ngày 13/02/2017. 

Đoàn ĐBQH tỉnh đã cho đăng trên trang chuyên mục của Báo Bình Dương để 

thông báo cho cử tri được rõ. Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận ý kiến cử tri phản ánh, 

Đoàn sẽ tiếp tục giám sát các ngành chức năng trong việc thực thi bảo đảm an toàn 

vệ sinh thực phẩm. 

4. Luật Người cao tuổi đã quy định cụ thể về độ tuổi và các chế độ trợ cấp, 

chính sách của người cao tuổi. Do đó, nội dung cử tri kiến nghị, Đoàn ĐBQH xin 

ghi nhận và sẽ phản ánh đến cơ quan chức năng xem xét./.  

 

 

 


