
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

TRƯỚC KỲ HỌP 7 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT 

 

1. Cử tri khu phố 5, phường Hiệp Thành phản ánh: Hiện nay Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bình Dương tình trạng bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại bệnh viện quá 

đông; trang thiết bị y tế xuống cấp; tình trạng vệ sinh trong bệnh viện rất kém, 

không đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh. Đề nghị ngành 

chức năng xem xét khắc phục. 

Sở Y tế trả lời: 

Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh được xây dựng cách nay trên 30 năm với 

thiết kế ban đầu 512 giường (tức là để tiếp nhận điều trị khoảng 500 bệnh nhân), 

nhưng hiện nay cơ sở này lại đảm nhận điều trị nội trú cho trên 1.500 bệnh nhân 

(gấp 3 lần công năng của nó) khiến bệnh viện trở nên chật chội trong điều kiện hư 

hỏng, xuống cấp. Tuy vậy, trong những năm gần đây, được sự quan tâm của Tỉnh 

ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành, bệnh viện đã từng bước sửa chữa, xây 

dựng, cơi nới mở rộng thêm các khoa phòng, tận dụng các khoảng trống để bố trí 

chỗ nằm cho bệnh nhân điều trị. Năm 2012 đã xây dựng thêm nhánh C với 120 

giường bệnh; năm 2015 đã hoàn thành cải tạo Khoa khám bệnh khang trang. Hiện 

đang xây dựng và sắp hoàn thành khu điều trị sản khoa 300 giường và khu thận 

nhân tạo. 

Quá trình xây dựng 2 khu điều trị nói trên, mặc dù đơn vị thi công đã che 

chắn để đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động, nhưng nay là mùa mưa, hệ thống sân 

nền xuống cấp đang chờ được sửa chữa nên tại một số khu vực việc đi lại còn gặp 

khó khăn. Vấn đề này, Bệnh viện đã nhắc nhở các đơn vị thi công phải thu dọn gọn 

gàng, công ty vệ sinh phải tăng cường làm vệ sinh hơn nữa để các khu vực trong 

bệnh viện được sạch sẽ hơn. 

2. Cử tri khu phố 1, phường Hiệp Thành phản ánh: Tình trạng hiện nay 

người dân đi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khó khăn, kéo 

dài thời gian, người dân đi lại nhiều lần. Đề nghị tỉnh có chỉ đạo Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện tốt hơn. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:  

Qua xác minh phản ánh của cử tri khu phố 1, phường Hiệp Thành về tình hình 

giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh còn 

gặp nhiều khó khăn và còn kéo dài thời gian là có. Tuy nhiên, số lượng, phạm vi 

không nhiều và hồ sơ đúng hạn ngày càng tăng, cụ thể: năm 2016 tỷ lệ hồ sơ đúng 



2 

 

hạn đạt 98%, năm 2017 tỷ lệ hồ sơ đúng hạn đạt 99%, 6 tháng đầu năm 2018 tỷ lệ 

hồ sơ đúng hạn đạt 99,49%, và Sở đang đặt mục tiêu phấn đấu trong thời gian tới, 

tỷ lệ hồ sơ trễ hạn dưới 0,5%. 

a) Nguyên nhân trễ hạn kéo dài trong thời gian qua chủ yếu bởi: 

- Lượng hồ sơ phát sinh tăng, áp lực về thời gian thực hiện các thủ tục hành 

chính về đất đai theo quy định của Luật đất đai năm 2013 và các Nghị định, Thông tư 

hướng dẫn được rút ngắn hơn so với trước đây bình quân từ 03 đến 20 ngày làm việc. 

- Các Chi Cục thuế tại các huyện, thị xã, thành phố chậm xác định nghĩa vụ 

tài chính về đất (trung bình từ 01 đến 03 ngày). Trong khi đó, Giấy chứng nhận đã 

được Sở Tài nguyên và Môi trường ký chuyển về nhưng không thể phát hành cho 

chủ sử dụng đất vì chưa có Thông báo thuế thực hiện nghĩa vụ tài chính. Đến thời 

điểm hiện tại, các Chi Cục thuế đã cơ bản khắc phục và phát hành Thông báo thuế 

đúng thời gian quy định. 

- Phần mềm liên thông thuế điện tử giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký 

đất đai bị lỗi kết nối. 

- Các tồn tại do lịch sử để lại đến nay chưa giải quyết dứt điểm như: việc thực 

hiện kết luận của các Đoàn thanh tra, kiểm tra; việc giải quyết tranh chấp, khiếu 

nại về đất đai kéo dài qua các thời kỳ; cấp trùng, chồng lấn ranh do cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất đại trà trước đây. Việc giải quyết các vấn đề tách, 

hợp thửa các loại đất chưa đúng quy định, nhiều vấn đề phải xử lý, vướng mắc tồn 

tại do lịch sử để lại và diễn biến theo chiều hướng phức tạp như: thu hồi đất làm 

đường đi chung, lối đi công cộng, lối đi tự mở không phù hợp với quy hoạch; 

chuyển mục đích không đúng quy định, không phù hợp với quy hoạch. 

b) Sở Tài nguyên và Môi trường đã có các giải pháp khắc phục như sau: 

- Đối với công tác đo đạc: 

+ Hạn chế tối đa việc đo đạc nhiều lần trên cùng khu đất, chỉ thực hiện trích 

lục từ nguồn cơ sở dữ liệu, bản đồ dùng chung, bản đồ địa chính và kết quả đo đạc 

đã thực hiện trước đây. 

+ Ban hành quy trình, hướng dẫn thực hiện công tác đo đạc, bản đồ trong nội 

bộ hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai để thống nhất thực hiện, đảm bảo đẩy 

nhanh tiến bộ, giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn. 

+ Áp dụng việc tiếp nhận hồ sơ qua hình thức điện tử tại Văn phòng Đăng ký 

đất đai. Ngưởi sử dụng đất chỉ cần gửi yêu cầu qua email, giảm thời gian đi lại cho 

người sử dụng đất. Sắp tới sẽ áp dụng tại các Chi nhánh. 

- Công tác cấp giấy 

+ Phối hợp với cơ quan Thuế trong khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hạn liên 

quan đến xác định nghĩa vụ tài chính về đất tại Văn bản số 350/STNMT-VPĐKĐĐ 



3 

 

ngày 23/01/2018 gửi Cục thuế Bình Dương; Báo cáo Tổng cục Quản lý đất đai về 

công tác kết nối liên thông điện tử giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế tại 

Văn bản số 2555/BC-STNMT ngày 15/6/2018. 

Riêng trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố Thủ Dầu Một đã phát hành các Văn bản số 1662/UBND-HC ngày 16/08/2017 

về việc giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo thời gian quy định; Văn bản số 

837/UBND-HC ngày 21/5/2018 về việc tăng cường công tác cải cách thủ tục hành 

chính về đất đai và gửi Cơ quan thuế thành phố Thủ Dầu Một. Đến thời điểm hiện 

tại, đã cơ bản khắc phục và phát hành Thông báo thuế đúng thời gian quy định. 

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh Quyết 

định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 quy định về một số vấn đề liên quan 

đến việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh, 

trong đó có nội dung “Ủy quyền cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các 

huyện, thị xã, thành phố cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đối với 

các trường hợp cấp đổi, cấp chứng nhận bổ sung tài sản, chuyển quyền sử dụng 

đất mà có nhu cầu cấp mới”. 

+ Tiếp tục phối hợp với các các cơ quan chuyên môn: Tài chính; Thuế; Xây dựng; 

Tòa án; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan chuyên môn cấp 

huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai. 

3. Cử tri khu phố 1, phường Hiệp Thành phản ánh: Đề nghị ngành chức 

năng sớm bó cáp đường dây điện, dây viễn thông ở một số tuyến đường trên địa 

bàn phường để đảm bảo mỹ quan đô thị. 

UBND thành phố Thủ Dầu Một trả lời: 

- Về bó cáp đường dây điện: UBND Thành phố đã làm việc với Điện lực Bình 

Dương xây dựng Kế hoạch bó cáp đường dây điện trên một số tuyến đường trên 

địa bàn. Hiện nay Điện lực đang thực hiện các thủ tục để triển khai. 

- Về hạ ngầm cáp viễn thông: UBND tỉnh đã giao Viễn thông Bình Dương 

tiến hành hạ ngầm 24 đường và các tuyến đường mới trong phường Hòa Phú và 

phường Phú Tân trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một giai đoạn 2017-2020. Năm 

2018, Viễn thông Bình Dương đã lên kế hoạch và trình UBND thành phố chấp 

thuận ngầm hóa 21 tuyến đường. UBND Thành phố đã làm việc với Tổng Công ty 

Becamex tiến hành hạ ngầm cáp viễn thông trên tuyến đường Đại lộ Bình Dương 

trong năm 2018. 

4. Cử tri khu phố 10, phường Phú Cường, đề nghị: Quan tâm vào ngày lễ 

lớn như 8/3 và 20/10 tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho Nữ giới; thường xuyên 

mở lớp tuyên truyền giới về bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ. 
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Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời: 

Thực hiện Kế hoạch số 3759/KH-UBND ngày 10/10/2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Dương triển khai các hoạt động thực hiện Chương trình hành động 

quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định 

số 1819/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban 

hành Kế hoạch triển khai Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở 

giới tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”, theo đó 

hàng năm tổ chức 18 lớp tập huấn bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, phòng 

ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại 09 huyện, thị xã, thành phố cho cán 

bộ làm công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp huyện, cấp xã và cộng 

tác viên bình đẳng giới các khu, ấp; đồng thời Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội phối hợp Tỉnh Đoàn, Liên đoàn lao động tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội 

Nông dân tỉnh tổ chức 08 lớp tuyên truyền bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực giới 

cho các hội viên, thanh niên, công nhân trên địa bàn tỉnh.  

Như vậy, hàng năm trên địa bàn tỉnh, ngành Lao động - Thương binh và Xã 

hội tổ chức và phối hợp tổ chức 27 lớp tuyên truyền về giới, bình đẳng giới. Riêng 

trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một mỗi năm tổ chức 03 lớp tập huấn, tuyên 

truyền, đồng thời có 03 câu lạc bộ Bình đẳng giới tại phường Phú Lợi, Phú Hòa, 

Hiệp Thành hàng quý sinh hoạt định kỳ tuyên truyền các nội dung bình đẳng giới. 

Cử tri ở phường Phú Cường nếu là cán bộ làm công tác bình đẳng giới, vì sự tiến 

bộ của phụ nữ hoặc cộng tác viên bình đẳng giới đều được mời tham dự các lớp do 

ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức. Nếu cử tri là hội viên Hội Phụ 

nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, công nhân hoặc cán bộ công đoàn có thể 

được mời tham dự các lớp do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp 

tổ chức. 

Nếu cử tri không thuộc các thành phần trên, hàng năm thành phố Thủ Dầu 

Một tổ chức Lễ phát động và chiến dịch truyền thông nhân Tháng hành động vì 

bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới (trong khoảng thời gian từ 

15/11 đến 15/12), cử tri có thể đăng ký tham dự. Ngoài ra Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội phối hợp Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình 

Dương tuyên truyền các nội dung về giới, bình đẳng giới, cử tri có thể đọc các tin, 

bài, chuyên mục trên báo hoặc đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM 

92,5MHz vào lúc 14h20 Chủ nhật hàng tuần, phát lại lúc 16h30 thứ Hai của tuần 

tiếp theo. 

Các hoạt động tuyên truyền về giới, bình đẳng giới rất phong phú, đa dạng, 

ngoài tổ chức lớp tập huấn còn thông qua các hoạt động truyền thông trên báo, đài, 

tham gia chiến dịch truyền thông; không chỉ nhân dịp lễ 8/3 hoặc 20/10 mà được 

thực hiện thường xuyên trong năm. Cử tri quan tâm có thể theo dõi các phương 

tiện truyền thông để tìm hiểu nội dung về giới, bình đẳng giới. 
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Sở Y tế trả lời: 

Kiến nghị của cử tri về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nữ giới trong 

dịp 08/3 và 20/10 là một nguyện vọng chính đáng và cũng là một sáng kiến thiết 

thực nhằm chào mừng Ngày quốc tế Phụ nữ và Ngày Phụ nữ Việt Nam.  

Dù nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em là của ngành Y 

tế, nhưng hoạt động khám sức khỏe định kỳ cho nữ giới lại không có trong chỉ tiêu 

kế hoạch hàng năm của ngành Y tế.  

Vậy, để thực hiện được nguyện vọng có ý nghĩa này thì sự chủ động của địa 

phương là rất quan trọng. Theo đó, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, thị xã, thành phố 

chủ trì, phối hợp với Trung tâm y tế và một số ban ngành liên quan xây dựng và 

thống nhất kế hoạch hành động (có thể thực hiện thí điểm ở phạm vi một vài xã, 

phường), trình Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố phê duyệt và hỗ trợ; đồng 

thời kêu gọi sự tài trợ thêm từ các mạnh thường quân tại địa phương. Hiệu quả từ 

hoạt động này sẽ là cơ sở để ngành Y tế đề xuất cấp trên đưa vào kế hoạch hoạt 

động hàng năm. 

Việc tổ chức tuyên truyền về giới, tuyên truyền về bảo vệ chăm sóc sức khỏe 

cho phụ nữ là nhiệm vụ thường xuyên của các Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành 

phố và các Trạm y tế xã, phường, thị trấn. Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản 

tỉnh là đầu mối đào tạo, hỗ trợ và sẵn sàng phối hợp với y tế các địa phương, các 

ban ngành, đoàn thể để cùng tuyên truyền khi có yêu cầu. 

5. Cử tri khu phố Chánh Lộc 4 phường Chánh Mỹ phản ánh: Hiện nay, 

đang kêu gọi Bảo hiểm Y tế toàn dân, nhưng dịch vụ bảo hiểm không tốt, lượng 

thuốc cấp theo bảo hiểm ngày càng ít, hầu như người bệnh phải bỏ tiền để mua 

thuốc để uống. Đề nghị ngành bảo hiểm giải thích rõ vì sao thuốc cấp theo toa 

BHYT ngày càng ít đi. 

Sở Y tế trả lời: 

Theo Luật dược và các văn bản pháp quy có liên quan, các thuốc phục vụ cho 

công tác điều trị tại các cơ sở Khám chữa bệnh (KCB) đều phải được mua thông 

qua đấu thầu. Nguồn thuốc được phép sử dụng tại các cơ sở KCB phụ thuộc vào 

phân hạng của cơ sở KCB như Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 40/2014/TT-BYT 

ngày 17/11/2014 về ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược 

thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế (BHYT). Theo đó, từng cơ sở sẽ 

xây dựng danh mục thuốc theo hạng cơ sở KCB của mình và vì vậy thuốc ở mỗi cơ 

sở KCB sẽ có sự khác nhau; nhưng tất cả các cơ sở KCB đều phải có trách nhiệm 

cung cấp đầy đủ, kịp thời, đáp ứng nhu cầu điều trị của người bệnh BHYT theo 

danh mục thuốc đã xây dựng, không để người bệnh phải tự mua (quy định tại 
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Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 40/2014/TT-BYT). Trường hợp không cung ứng đủ 

thuốc, hóa chất, vật tư y tế, để người bệnh phải tự mua, thì cơ sở y tế có trách 

nhiệm hoàn trả cho người bệnh và tổng hợp thanh toán với cơ quan Bảo hiểm xã 

hội (BHXH) theo quy định tại Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 

của BHXH Việt Nam. Như vậy, trừ các trường hợp người bệnh có đề xuất sử dụng 

các thuốc ngoài danh mục thuốc BHYT, thì phản ánh của cử tri: “hầu như người 

bệnh phải bỏ tiền để mua thuốc để uống” là không chính xác. 

Việc cấp thuốc BHYT để điều trị phụ thuộc vào chẩn đoán và chỉ định của 

bác sỹ về từng loại thuốc, số lượng, số ngày điều trị phù hợp với tình trạng bệnh lý 

của từng người bệnh, và vì vậy không có tình trạng “thuốc cấp theo toa BHYT 

ngày càng ít đi” như cử tri đã phản ánh, trừ trường hợp có thời điểm nguồn thuốc 

đấu thầu chưa cung ứng kịp thời, nhất là với các trường hợp bệnh mãn tính, cơ sở 

KCB buộc phải cấp ngắn ngày hơn để đảm bảo mọi người bệnh mãn tính đều có 

thuốc điều trị. 

6. Cử tri khu phố Chánh Lộc 6, phường Chánh Mỹ đề nghị: Có chế độ hỗ 

trợ giải quyết cho người dân sinh sống ở gần khu vực trạm thu phí Suối giữa (như 

các phường Chánh Mỹ, Tương Bình Hiệp, Tân An, Hiệp An, Hiệp Thành, Định 

Hòa) để người dân không phải mất chi phí qua trạm khi đi lại trong phạm vi gần. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Qua kiến nghị của Quý cử tri, Sở Giao thông vận tải đã có Công văn số 

2537/SGTVT-QLGT ngày 03/7/2018 đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC xem 

xét giải quyết.  

7. Cử tri khu phố 2, phường Phú Thọ phản ánh: Hiện nay các cơ quan nhà 

nước của tỉnh đã chuyển vào khu Trung tâm hành chính tập trung của tỉnh, hiện 

các trụ sở cơ quan cũ bỏ hoang không sử dụng, đề nghị cho biết có kế hoạch sử 

dụng đất làm gì hay có thể hóa giá cho dân không. 

Sở Tài chính trả lời: 

Sau khi di dời vào Trung tâm Hành chính ngoài số trụ sở bàn giao cho các cơ 

quan, đơn vị tiếp tục sử dụng hoặc bàn giao tạm thời để làm trụ sở làm việc và quy 

hoạch công viên, trung tâm thương mại (24 trụ sở), số còn lại UBND tỉnh có chủ 

trương bán đấu giá là 15 trụ sở gồm Ban Tuyên giáo; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ủy 

ban kiểm tra Tỉnh ủy; Hội Nông dân; Sở Giao thông Vận tải; Sở Công Thương; 

Hội Cựu chiến binh; Hội Chữ thập đỏ; Hội Liên hiệp phụ nữ; Sở Giáo dục và đào 

tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tỉnh đoàn Bình Dương; Chi cục Dân số Kế 

hoạch hóa gia đình; Đảng ủy khối doanh nghiệp; Thông tấn xã. 
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Đã tổ chức bán đấu giá 5 trụ sở cũ gồm: Sở Giao thông Vận tải; Sở Công 

Thương; Hội Cựu chiến binh; Hội Chữ thập đỏ; Hội Liên hiệp phụ nữ; hoán đổi 

một trụ sở với Bộ Tài chính (trụ sở Ban Tuyên giáo) và hoán đổi trụ sở với Ngân 

hàng Chính sách xã hội (trụ sở Hội Nông dân); cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên đầu tư và quản lý dự án Bình Dương thuê đất trụ sở Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy và Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. 

Ngày 07/3/2017, tại Công văn số 342/TTg-V.I Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo 

tạm dừng thực hiện các thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính 

phủ nên Sở Tài chính không thực hiện các thủ tục để bán đấu giá các trụ sở đã di 

dời vào Trung tâm hành chính. Đến nay, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 

31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công có hiệu lực 

thi hành và thay thế Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg, nên để tiếp tục bán đấu giá 

Sở Tài chính đang đề nghị Sở Xây dựng xây dựng chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất 

gồm các trụ sở: Ban Dân vận; Ngân hàng Chính sách Xã hội; Chi cục Dân số Kế 

hoạch hóa gia đình; Tỉnh đoàn Bình Dương; Sở Giáo dục và Đào tạo; Đảng ủy 

khối doanh nghiệp; Thông tấn xã.  

Theo kiến nghị của người dân có thể hóa giá cho dân không: theo quy định 

của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn liên quan việc 

bán tài sản công là trụ sở làm việc gắn liền với quyền sử dụng đất được thực hiện 

bán đấu giá công khai, rộng rãi. Vì vậy, nếu người dân đủ điều kiện theo quy định 

có nhu cầu sử dụng đất theo chức năng được quy hoạch thì được tham gia đấu giá 

khi có thông báo. 

8. Cử tri khu phố 2, phường Phú Thọ phản ánh: Hiện tại khu phố 4, phường 

Phú Thọ có Công ty Lương thực hiện nay không sử dụng. Đề nghị có kế hoạch sử 

dụng cụ thể? 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời:  

Khu đất của Công ty Lương Thực tại phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu 

Một do Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP quản lý, sử 

dụng và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

với diện tích 34.669,8m2, mục đích sử dụng: đất cơ sở sản xuất kinh doanh.  

Ngày 14/10/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận cho Tổng Công ty 

Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH MTV được làm chủ đầu tư dự án 

Khu nhà ở Thương mại Thanh Lễ tại Văn bản số 3575/UBND-KTN và đã được Ủy 

ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 tại Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 30/11/2016. 

Hiện nay, qua báo cáo của Tổng Công ty thì Tổng Công ty đang thực hiện các 

thủ tục có liên quan để thực hiện xây dựng Khu nhà ở thương mại tại vị trí nêu trên. 
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9. Cử tri khu phố 4, phường Phú Thọ phản ánh: Công viên văn hóa Thành 

Lễ là nơi phục vụ cho dân và là nơi vui chơi giải trí nhưng hiện tại chỉ thấy toàn 

phục vụ cho việc kinh doanh đám cưới. Đề nghị có trả lời cho nhân dân được biết 

đây có phải là Công viên hay là nơi phục vụ kinh doanh. 

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch trả lời:  

Ngày 30/5/2006, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2726/UBND-

SX về việc giao cho Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ- TNHH Một thành viên 

toàn bộ Công viên thị xã Thủ Dầu Một để quản lý và đầu tư xây dựng khu dịch vụ 

vui chơi giải trí.  

Trên cơ sở kế thừa cơ sở vật chất đã xuống cấp, từ 2007 đến nay, Tổng Công 

ty đã đầu tư hơn 100 tỷ cho các công trình phục vụ hoạt động văn hóa thể thao và 

giải trí như: Nhà hát có sức chứa 1.000 chỗ ngồi; Trung tâm hội nghị tổ chức sự 

kiện 1.200 chỗ ngồi; Sân bóng đá cỏ nhân tạo; hồ bơi; Khu thi đấu thể thao đa 

năng (sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng rổ); Khu thể dục dụng cụ ngoài 

trời; Khu thể dục dụng cụ thể hình, yoga; Khu trò chơi thiếu nhi, Khu cắm trại; 

Công viên nước đã thu hút số lượng khá đông các đối tượng thanh thiếu nhi và 

người dân trên địa bàn đến vui chơi giải trí, tập luyện thể dục thể thao hàng ngày. 

Bên cạnh đó, Tổng Công ty đã nâng cấp toàn bộ hệ thống giao thông đường bộ, vĩa 

hè, trồng thêm cây xanh,…để phục vụ nhân dân trong việc đi lại và tập thể dục.  

Việc đầu tư, nâng cấp, cải tạo một số công trình để phục vụ nhu cầu vui chơi 

giải trí tại Công viên Văn hóa Thanh Lễ thực hiện theo đúng tinh thần Quyết định 

số 2726/UBND-SX ngày 30/5/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh và đã mang lại một 

số hiệu quả nhất định. Ngoài là nơi tập luyện thể dục thể thao, vui chơi giải trí cho 

nhân dân trên địa bàn, Công viên văn hóa Thanh Lễ còn là nơi các trường trung 

học và đại học tổ chức, đào tạo huấn luyện các môn thể dục, thể thao đồng thời góp 

phần làm thay đổi diện mạo của trung tâm thành phố Thủ Dầu Một để thu hút 

người dân trong và ngoài tỉnh đến vui chơi giải trí. 

Tuy nhiên, do công tác thông tin quảng bá còn hạn chế nên người dân biết đến 

Công viên văn hóa Thanh Lễ qua hoạt động cho thuê mặt bằng tổ chức tiệc cưới, 

còn các loại hình vui chơi giải trí hiện có thì người dân biết còn ít. Trong thời gian 

tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ đề nghị Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ 

TNHH MTV (đơn vị quản lý Công viên văn hóa Thanh Lễ) tăng cường công tác 

thông tin quảng bá về các hoạt động giải trí tại Công viên Thanh Lễ nhằm phục vụ 

nhu cầu vui chơi giải trí của thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn thành phố Thủ Dầu 

Một được tốt hơn. 

10. Cử tri Dư Hoàng Thuấn, khu phố 4, phường Phú Thọ phản ánh: Hiện 

nay ông và 63 anh em đã tham gia lực lượng Thanh niên xung phong từ năm 2014 
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nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ và không được hưởng chế độ. Đề 

nghị ngành chức năng cấp trên xem xét. 

Tỉnh đoàn trả lời:  

Thường trực Tỉnh đoàn đã tiến hành chỉ đạo Ban Chỉ huy Đội Thanh niên 

xung phong tỉnh giải quyết vấn đề kiến nghị của cử tri như sau: 

Đối với vấn đề nợ lương và chế độ nghỉ việc của ông Dư Hoàng Thuấn và các 

đội viên Đội thanh niên xung phong tỉnh đã nghỉ việc, đã được Ban Chỉ huy Đội 

Thanh niên xung phong đề xuất phương án giải quyết cụ thể và ông Dư Hoàng 

Thuấn hoàn toàn thống nhất với các nội dung và phương án giải quyết của Ban Chỉ 

huy Đội Thanh niên xung phong đưa ra.  

(Công văn số 17-CV/TNXP ngày 04/7/2018 của Ban Chỉ huy Đội Thanh niên 

xung phong và Biên bản cuộc họp kèm theo) 

11. Cử tri khu phố 2, phường Phú Thọ và cử tri khu phố 3 phường Phú 

Hòa đề nghị: Cấp bảo hiểm y tế cho chi hội trưởng các đoàn thể khu phố và hỗ trợ 

phụ cấp cho chi hội phó. 

Sở Nội vụ trả lời: 

Khoản 1, Điều 14 Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 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; theo đó, không có chế độ cấp thẻ BHYT đối với các chức danh ở ấp, khu phố 

và các chi hội đoàn thể ở ấp, khu phố.  

Hiện nay, Trung ương không quy định việc cấp thẻ BHYT đối với các chức 

danh ở ấp, khu phố và các chức danh chi hội trưởng các chi hội đoàn thể ở ấp, khu 

phố. Do đó, UBND tỉnh không ban hành chính sách cấp thẻ BHYT cho các đối 

tượng nêu trên và không quy định mức hỗ trợ phụ cấp đối với các chi hội phó các 

đoàn thể ở ấp, khu phố. 

12. Cử tri khu phố 7, phường Phú Hòa phản ánh: Dự án trục thoát nước 

Bưng Biệp - Suối Cát khi trời mưa thường xuyên ngập nước, đề nghị đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện dự án. 
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Ban Quản lý Dự án ĐTXD tỉnh trả lời: 

Công trình Trục thoát nước Bưng Biệp - Suối Cát đã được đầu tư xây dựng 

hoàn thành hạng mục Cống qua đường Quốc lộ 13. Hiện, Ban đang triển khai thi 

công đoạn kênh thoát nước từ Quốc lộ 13 đến Cầu Trắng khối lượng đạt khoảng 

45%, Ban đã và đang đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện, dự kiến sẽ 

hoàn thành trong tháng 10/2018.  

13. Cử tri khu phố 2, phường Phú Lợi phản ánh: Hiện nay, Khu liên hợp 

Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương đang xây dựng nhưng chưa thật sự đạt 

hiệu quả, các khu đất trống còn rất nhiều chưa thực hiện xây dựng công trình vì 

thế rất lãng phí. Đề nghị cho biết giải pháp khắc phục tình trạng trên và đảm bảo 

xây dựng, phát triển khu vực trên đúng theo dự án đã được phê duyệt. 

Sở Xây dựng trả lời:  

Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương tỉnh Bình Dương 

đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 912/QĐ-TTg ngày 

01/9/2005, đến ngày 27/3/2006, Bộ Xây dựng đã phê duyệt quy hoạch chung xây 

dựng Khu liên hợp công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ tỉnh Bình Dương tại Quyết định 

số 522/QĐ-BXD. 

Khu liên hợp được quy hoạch trên diện tích 4.196 ha đất nằm trên địa bàn của 

UBND thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên. 

Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương Bình Dương được 

quy hoạch gồm các khu chức năng: Khu công nghiệp, khu dịch vụ, khu tái định cư 

và khu đô thị mới. 

Khu công nghiệp (khoảng 1.573 ha): Với các loại hình công nghiệp sạch, 

không gây ô nhiễm môi trường, có hàm lượng chất xám cao, có tính cạnh tranh thị 

trường khu vực và quốc tế; ưu tiên phát triển công nghiệp điện, điện tử, sản phẩm 

ngành thông tin, nội thất công trình…  

+ Khu dịch vụ (khoảng 613 ha): Bao gồm: Sân golf, đất dịch vụ khác… 

+ Khu đô thị bao gồm cả khu tái định cư (khoảng 1650 ha): Bao gồm: Công 

trình trung tâm hành chính, văn hóa, y tế, giáo dục, thương mại, khách sạn; Khu ở 

đô thị mới: 709 ha; Khu tái định cư khoảng 655 ha. 

+ Khu tái định cư 655ha: gồm các khu ở liên kế, biệt thự, khu chung cư. 

+ Khu công viên cây xanh, khu vui chơi giải trí. 

a) Tình hình triển khai thực hiện 

Khu công nghiệp: Hiện nay đã có các nhà đầu tư: Khu công nghiệp Việt Nam 

- Singapore 2: 344 ha; Khu công nghiệp Sóng Thần 3: 533 ha; Khu công nghiệp 

http://becamex.com.vn/vn/linh-vuc-hoat-dong/khu-cong-nghiep
http://becamex.com.vn/vn/linh-vuc-hoat-dong/khu-cong-nghiep
http://becamex.com.vn/vn/linh-vuc-hoat-dong/khu-cong-nghiep
http://becamex.com.vn/vn/linh-vuc-hoat-dong/khu-cong-nghiep
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Đại Đăng: 274 ha; Khu công nghiệp Phú Gia: 133 ha; Khu công nghiệp Đồng An 

2: 158 ha; Khu công nghiệp Kim Huy: 237 ha. 

Khu tái định cư: UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 05 khu tái định 

cư tại các địa bàn phường Phú Mỹ (71 ha), phường Hòa Lợi (140,6 ha), phường 

Định Hòa (78,4 ha), xã Phú Chánh (248 ha) và xã Tân Vĩnh Hiệp (103 ha) để phục 

vụ cho việc bố trí tái định cư cho các hộ dân trong vùng quy hoạch. Đến nay Tổng 

Công ty Becamex IDC đã hoàn chỉnh các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy 

hoạch và thực hiện việc cấp đất tái định cư cho toàn bộ hộ dân thuộc diện giải tỏa 

trong khu quy hoạch, xây nhà và ổn định cuộc sống. 

 Khu đô thị mới: UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng với 

quy mô 709,6086 ha tại Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 02/6/2009. Đến nay, 

các dự án đã được đầu tư đồng bộ, đặc biệt là giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, 

chiếu sáng, cây xanh…; các công trình, dự án trọng điểm đã được đầu tư: Toà nhà 

Trung tâm Hành chính, trung tâm hội nghị triển lãm; Trụ sở Bảo hiểm xã hội; Nhà 

Bá âm đài phát thanh truyền hình Bình Dương; Trụ Sở ngân hàng Đầu tư và Phát 

triển BIDV; Trụ Sở Quỹ Đầu tư và phát triển Bình Dương; Các dự án nhà ở 

Becamex Tokyu, TDC Plaza, IJC Aroma, Phố thương mại BCE…; Trường Ngô 

Thời Nhiệm, Trường Nguyễn Khuyến; công trình tôn giáo,… 

b) Riêng về Khu đô thị mới kể từ khi được phê duyệt quy hoạch năm 2009 

đến nay, sau khoảng 9 năm toàn bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật khung và một số công 

trình trọng điểm đã được đầu tư như đã nêu trên, đây là một sự nỗ lực rất lớn của 

tỉnh cũng như của các nhà đầu tư. Việc đầu tư các công trình phải theo lộ trình quy 

hoạch được duyệt, theo phân kỳ đầu tư, kế hoạch phát triển các công trình hạ tầng 

xã hội. Đồng thời theo căn cứ vào nhu cầu thị trường (thương mại, dịch vụ, vui 

chơi, giải trí, nhà ở…). 

Để khắc phục tình trạng các khu đất trống tại Khu liên hợp nói chung và Khu 

đô thị nói riêng, Tỉnh ủy đã phê duyệt Chương trình phát triển đô thị theo hướng 

văn minh, giàu đẹp và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, theo đó đã xác 

định mục tiêu đến năm 2020 sẽ tập trung đầu tư xây dựng Đô thị mới. Đồng thời 

xây dựng giải pháp để thu hút đầu tư lắp đầy Khu liên hợp, trong đó ưu tiên các dự 

án thương mại, dịch vụ nhằm thu hút người dân đến sinh sống và làm việc tại Khu 

đô thị. Từng bước xây dựng đô thị thành phố mới Bình Dương gắn với đề án 

“thành phố thông minh”. Bên cạnh đó, Tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức nhiều lễ hội, văn 

hoá, thể dục thể thao và các sự kiện để thu hút người dân trong thới gian tới. 

14. Cử tri khu phố 2, phường Phú Lợi phản ánh: Dự án khu quy hoạch các 

Bệnh viện và công trình Nhà nước tại phường Định Hòa đã ngừng thi công 3 - 4 

năm nay trong khi nhân dân đang rất mong chờ bệnh viện này được hoàn thành để 

http://becamex.com.vn/vn/linh-vuc-hoat-dong/khu-cong-nghiep
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được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Vì thế, đề nghị các ngành 

chức năng cho biết sắp tới việc thi công đối với dự án này sẽ ra sao, tiếp tục thực 

hiện hay ngừng lại, nếu tiếp tục thì bao lâu nữa sẽ hoàn thành. 

Ban Quản lý Dự án ĐTXD tỉnh trả lời: 

Bệnh viện đa khoa 1.500 giường là công trình trọng điểm của tỉnh. Đây là dự 

án lớn thủ tục đầu tư tương đối dài, phải trình qua nhiều Bộ, Ngành có liên quan 

trước khi triển khai để đảm bảo tuân thủ các quy định. (Bộ Xây dựng thẩm định, Bộ 

Y tế góp ý về dây chuyền công nghệ, Bộ Tài nguyên Môi trường phê duyệt đánh giá 

tác động môi trường, Cục PCCC - CNCH có ý kiến về PCCC. Do đó mất rất nhiều 

thời gian trong việc lập, thẩm định và phê duyệt, UBND tỉnh, các Sở ngành rất quan 

tâm và chỉ đạo sâu sát để thực hiện công trình trọng điểm này. 

Bệnh viện được khởi công xây dựng vào tháng 8/2014 và hoàn thành Phần 

móng tầng hầm vào tháng 8/2016. Tháng 01/2018, công trình được tổ chức đấu 

thầu thi công rộng rãi hạng mục: Phần thân, đến nay đang trong giai đoạn chấm 

thầu, dự kiến sẽ có kết quả lựa chọn trong tháng 07/2018, sau khi hoàn tất các thủ 

tục theo quy định như ký kết hợp đồng, chuẩn bị vật tư, máy móc thiết bị sẽ khởi 

công trong tháng 8/2018, trong thời gian 540 ngày, theo đó công trình sẽ được 

hoàn thành vào năm 2020.  

15. Cử tri khu phố 2, phường Phú Lợi phản ánh:Đề nghị các ngành chức 

năng cho biết tình hình xây dựng các dự án nhà ở an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh 

nói chung và thành phố Thủ Dầu Một nói riêng hiện nay ra sao, hiệu quả của của 

các dự án này đến mức nào. Đồng thời, tình hình rao bán, mua đi bán lại các căn 

hộ ở những án này diễn ra rất nhiều, vì thế đề nghị cho biết hiện nay những người 

sử dụng các khu nhà ở này có đúng đối tượng chưa, đề nghị có sự quan tâm hơn để 

đảm bảo những người sử dụng những căn hộ này là đúng đối tượng. 

Sở Xây dựng trả lời: 

a) Các dự án nhà ở an sinh xã hội do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công 

nghiệp - CTCP (Becamex IDC) làm chủ đầu tư, có 43 dự án đăng ký thuộc Đề án 

xây dựng nhà ở an sinh xã hội Becamex với tổng diện tích 3,1 triệu m² sàn nhà ở, 

tổng số lượng căn hộ là 70 nghìn căn, tổng vốn đầu tư 12,1 nghìn tỷ đồng, đây là 

mô hình phát triển nhà ở an sinh xã hội trên cơ sở quỹ đất sạch đã được đầu tư và 

đưa vào sử dụng với giá bán ưu đãi phù hợp với thu nhập của người lao động 

(khoảng trên 100 triệu - 160 triệu đồng/căn). Đến nay, đã xây dựng tổng cộng 

8.549 căn hộ.  

Nhìn chung, loại hình nhà ở này đã phát huy hiệu quả, giải quyết một phần 

lớn về chỗ ở cho công nhân, người lao động làm việc trong tỉnh. 
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Trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, hiện có 02 dự án Nhà ở xã hội (NOXH) 

với quy mô 41,1 ha với 13.939 căn hộ thuộc Đề án xây dựng nhà ở an sinh xã hội 

Becamex. Theo báo cáo số 25/2018/TT-IDC-NOXH ngày 14/6/2018 của Tổng 

Công ty Becamex IDC:  

+ Dự án NOXH Hòa Lợi: đã xây dựng và đưa vào sử dụng 2.435 căn. 

+ Dự án NOXH Định Hòa: đã xây dựng và đưa vào sử dụng 1.700 căn. Hiện 

đang tiếp tục xây dựng 1.500 căn.  

+ Hiện nay, Tổng Công ty Becamex đã bán 5.551 căn hộ cho các đối tượng 

theo quy định của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ 

về quản lý và phát triển nhà ở xã hội, Sở Xây dựng đã thẩm định đối tượng đăng 

ký mua và đăng tải trên website của Sở Xây dựng.  

b) Quy định về việc bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, như sau: 

Điều kiện được mua nhà ở xã hội: Theo quy định tại điều 51 của Luật Nhà ở 

2014 gồm 03 điều kiện sau: 

1. Điều kiện khó khăn về nhà ở  

Trường hợp chưa có nhà ở phải đảm bảo các điều kiện sau: 

Chưa có nhà ở và đang phải ở nhờ, thuê, mượn nhà ở của người khác hoặc có 

nhà ở nhưng đã bị Nhà nước thu hồi phục vụ công tác giải phóng mặt bằng theo 

quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc đã bị giải tỏa để cải tạo chung cư cũ bị 

hư hỏng, xuống cấp và không được bồi thường bằng nhà ở, đất ở khác. 

Chưa được Nhà nước giao đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai 

Chưa được mua, thuê, thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc chưa được 

mua, thuê, thuê mua NOXH tại các dự án khác. 

Chưa được tặng nhà tình thương, nhà tình nghĩa. 

Trường hợp đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng nhà ở chật chội hoặc 

bị hư hỏng, dột nát là các trường hợp: 

Có nhà ở là căn hộ chung cư nhưng diện tích bình quân của hộ gia đình dưới 

10 m2 sàn/người. 

Có nhà ở riêng lẻ diện tích bình quân dưới 10m2 sàn/người và diện tích khuôn 

viên đất thấp hơn tiêu chuẩn diện tích đất tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, 

xây dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh nơi có nhà ở. 

Có nhà ở riêng lẻ bị hư hỏng, diện tích khuôn viên đất thấp hơn tiêu chuẩn 

diện tích đất tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của 

UBND cấp tỉnh nơi có nhà ở. 

2. Điều kiện về cư trú 
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Nếu có nhu cầu mua NOXH thì phải có Hộ khẩu thường trú (HKTT) tại tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương nơi có nhà ở xã hội. 

Nếu không có HKTT thì người có nhu cầu mua NOXH phải có đăng ký tạm 

trú, có Hợp đồng lao động thời hạn từ một năm và giấy xác nhận (hoặc giấy tờ 

chứng minh) về việc có đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm tại tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương nơi có nhà ở xã hội. 

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư còn phải bảo đảm điều 

kiện về cư trú do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định (nếu có). 

3. Điều kiện về thu nhập thấp 

Người thu nhập thấp theo quy định là người không thuộc diện phải nộp thuế thu 

nhập cá nhân thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. 

Áp dụng điều kiện thu nhâp đối với các đối tượng không phải nộp thuế thu 

nhập thường xuyên và: 

- Làm việc tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể 

hoặc đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không phải là cán bộ công, viên chức và sỹ 

quan, quân nhân chuyên nghiệp 

- Làm việc tại đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. 

- Làm việc tại doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; hợp tác xã không 

phải KCN, thủ công nghiệp. 

- Người đang nghỉ chế độ có hưởng lương hưu, người lao động tự do, kinh 

doanh cá thể. 

Việc bán, cho thuê nhà ở xã hội phải được sự thẩm tra công bố lên trang website 

của Sở Xây dựng nơi có dự án và theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP 

ngày 20/10/2015 của Chính phủ về việc bán, cho thuê mua nhà ở xã hội. 

Qua phản ánh của cử tri, Sở Xây dựng sẽ phối hợp các ngành tiến hành kiểm 

tra, rà soát các dự án nhà ở xã hội nhằm đảm bảo các trường hợp sử dụng nhà phù 

hợp đối tượng theo quy định của pháp luật. 

16. Cử tri khu phố 4 phường Định Hòa phản ánh: Phòng khám phụ sản tại 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương không kín đáo, khám phụ nữ không có phần 

cách ly, một người khám nhiều người nhìn thấy, không tôn trọng sự riêng tư gây sự 

phản cảm, đề nghị khắc phục. 

Sở Y tế trả lời: 

Tất cả các đơn vị khoa phòng trong BVĐK tỉnh đều tuân thủ nguyên tắc khám 

chữa bệnh, điều trị sao cho an toàn, đạt kết quả tốt nhất cho người bệnh, đồng thời 

đảm bảo tính riêng tư, kín đáo, tôn trọng người bệnh. Tuy nhiên, trong điều kiện 

quá tải như hiện nay, với số lượng bệnh quá đông, để đảm bảo xử lý nhanh chóng 
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cho người bệnh, nên cửa ra vào Phòng khám Sản thường xuyên đóng mở liên tục 

và có thể xảy ra tình trạng không kín đáo như cử tri đã phản ánh. Bệnh viện sẽ 

khắc phục tình trạng nói trên bằng cách ngăn thêm màn che chắn bàn khám của 

bệnh nhân cho kín đáo hơn.  

17. Cử tri khu phố 4 phường Định Hòa phản ánh: Đối với việc thu phí đường 

Đại lộ Bình Dương tại trạm Suối Giữa: đề nghị niêm yết công khai mức thu phí, tổng 

mức đầu tư, số năm thu phí tổng thu phí trong năm để người dân theo dõi. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Qua kiến nghị của Quý cử tri, ngày 03/7/2018, Sở Giao thông vận tải đã có 

Công văn số 2537/SGTVT-QLGT đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC xem xét 

giải quyết.  

18. Cử tri khu phố 3, phường Định Hòa phản ánh: Quyết định số 

25/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương về quyết định diện tích tối thiểu 

được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương, có quy 

định điều kiện phải có hệ thống thoát nước, đèn chiếu sáng mới cho tách thửa, 

những điều kiện này do nhà nước thực hiện sao bắt người dân chịu, đề nghị xem 

xét lại các điều kiện này. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 

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

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

địa bàn tỉnh, trong đó có quy định việc đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật đảm 

bảo việc kết nối cơ sở hạ tầng là căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương nhằm 

hạn chế việc phân lô bán nền trái quy định hình thành các khu dân cư tự phát 

không theo quy hoạch gây ô nhiễm môi trường và các vấn đề phát sinh khác. Đồng 

thời, đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng cho người sử dụng đất khi xây dựng 

nhà ở (cấp thoát nước, chiếu sáng, đường giao thông, tránh ngập úng...). 

- Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện người sử dụng đất gặp vướng mắc khó 

khăn liên quan đến Khoản 3 Điều 4 của Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND về điều 

kiện tách thửa. Trên cơ sở thống nhất của các ngành, địa phương và căn cứ tình 

hình thực tế, nhằm triển khai thực hiện tốt Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND 

tránh trường hợp phân lô, bán nền trái phép diễn ra trong thời gian vừa qua. Ủy 

ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 1354/UBND-KTN ngày 03/4/2018 tháo 

gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong việc tách thửa trên địa bàn tỉnh nhằm tạo 

điều kiện cho người sử dụng đất được thực hiện việc tách thửa, trong đó giao Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, ban hành danh mục các tuyến 

đường, đoạn đường đủ điều kiện xem xét, giải quyết tách thửa. Đối với các tuyến 

đường không đảm bảo cơ sở hạ tầng thì giao Hội đồng tư vấn cấp huyện xem xét 
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có ý kiến việc tách thửa. Hiện nay, Ủy ban nhân dân cấp huyện đang triển khai 

thực hiện các nội dung tại Văn bản số 1354/UBND-KTN ngày 03/4/2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

19. Ông Lê Công Pho, khu phố 3, phường Phú Mỹ phản ánh: Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bình Dương có uy tín chưa cao, chưa đáp ứng được niềm tin của người 

dân về nhu cầu khám, chữa bệnh (ông Pho đi khám bệnh ngày 02/5/2018, trong 

miệng có mụt ở lưỡi và bị viêm họng nhưng bác sỹ chỉ định mài răng và cạo vôi 

răng). Đề nghị Lãnh đạo tỉnh làm việc, có ý kiến với Lãnh đạo Bệnh viện để công 

tác khám chữa bệnh cho người dân được tốt hơn. 

Sở Y tế trả lời: 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã kiểm tra phần mềm lưu trữ thông tin bệnh nhân 

điều trị ngoại trú ngày 02/5/2018 có bệnh nhân tên Lê Công Pho, 85 tuổi, phường 

Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.  

Ông Lê Công Pho đến khám với lý do có mụt ở lưỡi và viêm họng. Bác sỹ 

phòng khám Răng hàm mặt (RHM) nhanh chóng tiếp nhận khám với tình trạng 

trong miệng có vết loét ở hông lưỡi, răng cối lớn sâu vỡ lớn, có cạnh bén cọ sát 

vào hông lưỡi lâu ngày gây ra vết loét hông lưỡi mãn tính. Tình trạng vệ sinh răng 

miệng không tốt, vôi răng, viêm nướu nhiều. Cho nên, bác sỹ phòng khám RHM 

đã giải thích, tư vấn tình trạng bệnh cho người bệnh và đưa ra hướng điều trị: Hướng 

dẫn vệ sinh răng miệng, cạo vôi răng, mài chỉnh răng, mài chỉnh răng cối sâu vỡ lớn 

và chuyển bệnh nhân sang bàn khám Tai mũi họng để khám và điều trị viêm họng. 

Sau đó, bệnh nhân được bác sỹ ghi đơn thuốc gồm kháng sinh, giảm đau và giải 

thích, tư vấn chi tiết, rõ ràng về cách sử dụng thuốc, vệ sinh răng miệng... 

Việc bác sỹ chỉ định mài răng là nhằm giải quyết nguyên nhân gây loét hông 

lưỡi mãn tính của bệnh nhân, nhưng có thể bác sỹ tư vấn chưa kỹ hoặc bệnh nhân 

chưa thật quan tâm đến những điều tư vấn, nên khi thấy mình bị loét lưỡi mà bác 

sỹ lại cho đi chữa răng thì nghĩ là bác sỹ chỉ định sai nên bức xúc phản ánh. 

20. Cử tri khu phố 9, phường Phú Hòa đề nghị: cho biết Dự án đường Vành 

Đai 3 khi nào đầu tư thực hiện. 

Sở Giao thông vận tải trả lời: 

Theo Quyết định số 1697/QĐ-TTg ngày 28/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường Vành đai 3 - thành phố Hồ Chí Minh, 

theo đó, đoạn Bình Chuẩn - Quốc lộ 22 dự kiến hoàn thành trước năm 2020. 

Hiện tại, Bộ Giao thông vận tải đã lập và lấy ý kiến của các địa phương, cơ 

quan có liên quan Báo cáo nghiên cứu khả thi đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí 
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Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương và Sở Giao thông vận tải đã có góp ý tại 

Công văn số 1175/SGTVT-QLCL ngày 23/4/2018.  

Sở Giao thông vận tải vẫn đang thường xuyên tiếp tục liên hệ, phối hợp với các 

cơ quan hữu quan của Bộ Giao thông vận tải để nắm thông tin về tiến độ triển khai, 

thực hiện để kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh và thông tin đến Quý cử tri. 

Đồng thời, để sớm kết nối hạ tầng giao thông đồng bộ với các tỉnh thành 

trong Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, Sở Giao thông vận tải đã tham mưu 

UBND tỉnh có nhiều văn bản kiến nghị Bộ Giao thông vận tải sớm cắm mốc lộ 

giới quy hoạch và triển khai đầu tư xây dựng các tuyến đường quy hoạch của Bộ 

Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong đó có đường Vành đai 3, 

gần đây nhất, UBND tỉnh có Công văn số 2123/UBND-KTN ngày 04/7/2014. 

21. Cử tri khu phố 9, phường Phú Hòa phản ánh: Kiến nghị UBND tỉnh khi 

nộp ngân sách về Trung Ương cần có kiến nghị, đấu tranh giành lại một phần kinh 

phí tương đối để địa phương có kinh phí đầu tư xây dựng, vì công tác đầu tư xây 

dựng còn quá chậm, chưa đồng bộ, thường xuyên không đủ kinh phí. 

Sở Tài chính trả lời:  

Theo quy định tại Khoản 8, Điều 9, Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 

2015: “Sau mỗi thời kỳ ổn định ngân sách, các địa phương phải tăng khả năng tự 

cân đối, phát triển ngân sách địa phương, thực hiện giảm dần tỷ lệ bổ sung cân đối 

từ ngân sách cấp trên so với tổng chi ngân sách địa phương hoặc tăng tỷ lệ phần 

trăm (%) nộp về ngân sách cấp trên đối với các khoản thu phân chia giữa các cấp 

ngân sách để tăng nguồn lực cho ngân sách cấp trên thực hiện các nhiệm vụ chi 

quốc gia và phát triển đồng đều giữa các địa phương”. Do vậy, trong thời kỳ ổn 

định ngân sách 2017-2020, việc Trung ương tăng tỷ lệ điều tiết về cho Ngân sách 

Trung ương (NSTW) hay giảm tỷ lệ được để lại cho NSĐP là thực hiện theo quy 

định của Luật NSNN. Tuy nhiên, nhằm đạt được tỷ lệ điều tiết thuận lợi nhất dành 

cho Ngân sách địa phương (NSĐP) để có nguồn thu đáp ứng nhu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh, trong quá trình thảo luận, bảo vệ dự toán thu, chi ngân 

sách năm 2017; tỷ lệ điều tiết NSĐP trong năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 

năm 2017-2020, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh cùng các ngành có liên 

quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, hồ sơ, tài liệu để làm việc với Trung ương, 

cũng như thực hiện nhiều giải pháp để tranh thủ sự ủng hộ của các Bộ, Ngành 

Trung ương, kết quả giai đoạn ổn định ngân sách 2017-2020, tỉnh Bình Dương chỉ 

giảm tỷ lệ điều tiết được để lại cho NSĐP 4% (từ 40% xuống 36%) được xem là 

thành công rất lớn của tỉnh so với nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Trên cơ sở tỷ 

lệ điều tiết ngân sách được giao, khi phát sinh số thu thì sẽ được hạch toán phân 

chia cho NSTW hoặc NSĐP, tỉnh không phải nộp trực tiếp về cho NSTW. 
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Hàng năm, tỉnh tính toán, cân đối nguồn để bố trí dự toán chi NSĐP ngày 

càng tăng, đặc biệt chú trọng bố trí dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản năm sau 

cao hơn năm trước (năm 2018 dự toán chi đầu tư XDCB tăng 8% so với dự toán 

năm 2017) và chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng chi NSĐP (dự toán năm 2018 chi 

đầu tư XDCB chiếm tỷ trọng 38% tổng chi NSĐP, nếu tính luôn nguồn vốn ODA 

do Trung ương cấp phát cho tỉnh thì dự toán chi XDCB chiếm tỷ trọng 42% tổng 

chi ngân sách trên địa bàn). Như vậy, trong khả năng cân đối từ ngân sách nhà 

nước, chi đầu tư XDCB cơ bản đáp ứng được nhu cầu đầu tư cấp bách, cần thiết 

trong thời gian trước mắt. 

Tình hình triển khai thực hiện và giải ngân đối với công tác đầu tư xây dựng 

cơ bản chậm đã được UBND tỉnh tổng kết (tại Báo cáo số 61/BC-UBND ngày 

04/4/2018), chỉ rõ các nguyên nhân và đưa ra các giải pháp tích cực thực hiện 

trong thời gian tới. 

22. Cử tri khu phố 1, phường Phú Hòa, phản ánh: Về giá cả thị trường hiện 

nay như: Điện, nước, xăng… tăng quá cao rất bất lợi cho người dân lao động và cán 

bộ công chức vì tiền lương không đảm bảo cho đời sống của mọi người. Đề nghị các 

cấp có thẩm quyền quan tâm có biện pháp về ổn định lại giá cả trên thị trường. 

Sở Công Thương trả lời: 

a) Về giá điện: Căn cứ Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 của Bộ 

Công Thương quy định về giá bán điện, được Tập đoàn Điện lực Việt Nam thống 

nhất thực hiện áp dụng giá bán điện trên lãnh thổ Việt Nam. Hiện tại, Điện lực Thủ 

Dầu Một đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Bình Dương thực hiện áp dụng điều 

chỉnh giá bán lẻ điện sinh hoạt trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một kể từ ngày 

01/12/2017 đúng với quy định giá bán điện. Sở Công Thương ghi nhận ý kiến phản 

ánh của cử tri, theo đó Sở sẽ tổng hợp ý kiến kiến nghị Bộ Công Thương xem xét, 

cân nhắc trước khi quyết định tăng giá bán điện.  

b) Về giá xăng dầu: giá xăng dầu được quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-

CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Theo đó, giá bán xăng 

dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước; việc điều 

chỉnh giá bán xăng dầu do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (liên Bộ Công 

Thương - Tài chính) quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mức giá 

được điều chỉnh. Từ đầu năm 2018 đến ngày 30/6/2018, giá xăng dầu được điều 

chỉnh 12 lần, gồm 06 lần tăng giá; 02 lần giảm giá và 04 lần không tăng/giảm vào 

các ngày như: 04/01 tăng; 19/01 tăng; 03/02 không tăng/giảm; 21/02 giảm; 08/3 

không tăng/giảm; 23/3 không tăng/giảm; 07/4 tăng; 23/4 tăng; 08/5 tăng; 23/5 tăng; 

07/6 không tăng/giảm; 22/6 giảm. So với giá xăng dầu hồi đầu năm năm 2018, hiện 

nay, giá xăng RON95 là 21.170 đồng, tăng 1.890 đồng (tăng 9,8%); giá xăng E5 là 
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19.610 đồng, tăng 1.370 đồng (tăng 7,5%); giá dầu DO là 17.460 đồng, tăng 2.300 

đồng (tăng 7,5%); giá dầu KO là 16.050 đồng, tăng 2.440 đồng (tăng 17,9%). 

c) Về giá LPG (Gas): được quy định tại Nghị định số 19/2016/NĐ-CP, ngày 

22/03/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí. Theo đó, giá bán LPG được áp dụng 

theo cơ chế giá thị trường có sự kiểm soát của Nhà nước do thương nhân kinh 

doanh khí đầu mối quyết định sau khi nộp các loại thuế, phí lệ phí (nếu có) theo 

quy định của pháp luật hiện hành; thực hiện các biện pháp bình ổn giá của cấp có 

thẩm quyền công bố theo quy định của pháp luật hiện hành. Bộ Tài chính là cơ 

quan chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương thanh tra, kiểm tra, giám sát thương 

nhân kinh doanh khí đầu mối tuân thủ các quy định pháp luật về giá. Trong 6 tháng 

đầu năm 2018, giá LPG có 03 lần tăng, 02 lần giảm và 02 lần không tăng/giảm vào 

các tháng như sau: 

+ Tháng 1/2018: Giá LPG không tăng giá so với giá tháng 12/2017, tức giá 

tới tay người tiêu dùng vẫn là 358.000 đồng/bình 12kg. 

+ Tháng 2/2018: Giá LPG giảm 20.000 đồng/bình so với giá tháng 1/2018, 

giá tới tay người tiêu dùng là 338.000 đồng/bình 12kg. 

+ Tháng 3/2018: Giá LPG giảm tiếp 13.000 đồng/bình so với giá tháng 

2/2018, giá tới tay người tiêu dùng là 326.000 đồng/bình 12kg. 

+ Tháng 4/2018: Giá LPG không thay đổi so với giá tháng 3/2018, giá tới tay 

người tiêu dùng là 326.000 đồng/bình 12kg. 

+ Tháng 5/2018: Giá LPG tăng 9.000 đồng/bình so với giá tháng 4/2018, giá 

tới tay người tiêu dùng là 334.000 đồng/bình 12kg. 

+ Tháng 6/2018: Giá LPG tăng 18.000 đồng/bình so với giá tháng 5/2018, giá 

tới tay người tiêu dùng là 352.000 đồng/bình 12kg. 

+ Tháng 7/2018: Giá LPG tăng 12.000 đồng so với giá tháng 6/2018, giá tới 

tay người tiêu dùng là 352.000 đồng/bình 12kg. 

So với giá LPG hồi đầu năm 2018, giá LPG hiện nay tăng bình quân khoảng 

6.000 đồng/bình 12kg chiếm tỷ lệ giảm 1,7%. 

Về bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân: hàng 

năm, Sở Công Thương đều có tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai thực 

hiện Kế hoạch bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh, giá bán hàng hóa bình ổn thị 

trường luôn thấp hơn giá trên thị trường từ 10% đến 15%. Trong năm 2018, Sở 

Công Thương đã và đang triển khai thực hiện Kế hoạch số 5552/KH-UBND về 

bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu như đường, sữa, bột ngọt, dầu ăn, nước 

chấm, thịt gia súc, gia cầm… với tổng mức dự trữ là 1.344,7 tỷ đồng (chưa tính 

xăng dầu và thuốc trị bệnh thông thường cho người) và Kế hoạch số 1316/KH-

UBND về bình ổn thị trường mặt hàng sách giáo khoa, tập và dụng cụ học sinh với 

tổng mức dự trữ là 100,332 tỷ đồng. Nhìn chung, trên địa bàn tỉnh Bình Dương, 
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giá cả thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu trong 06 tháng đầu năm 2018 luôn 

ổn định, không có tình trạng khan hiếm hàng hóa, tăng giá đột biến gây ảnh hưởng 

đến đời sống nhân dân. 

23. Cử tri khu phố 1, phường Phú Hòa, phản ánh: Hiện nay tình trạng sinh 

viên được đào tạo ngành sư phạm (Mầm Non và Tiểu học) tại trường Đại học Thủ 

Dầu Một khi học xong ra trường không có việc làm bị thất nghiệp phải đi làm công 

nhân. Đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm tạo điều kiện việc làm cho những 

sinh viên được đào tạo tại trường có hộ khẩu ở tỉnh Bình Dương. 

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: 

Mỗi năm Trường Đại học Thủ Dầu một có hơn 400 sinh viên tốt nghiệp các 

ngành sư phạm mầm non và sư phạm tiểu học góp phần cung cấp cho đội ngũ giáo 

viên của tỉnh vào đầu năm học. 

Ngành giáo dục hiện nay tuy thừa rất nhiều cử nhân sư phạm nhưng vẫn còn 

thiếu những giáo viên giỏi, có trình độ chuyên môn. Cuộc khủng hoảng thừa nhân 

lực ngành sư phạm là do đào tạo không gắn với thị trường lao động. Mặt khác các 

trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chưa thống kê, báo cáo con số chính xác về 

học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm ổn định, điều đó gây khó khăn 

trong việc nhận định, đánh giá chất lượng đào tạo của các trường. 

Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-

NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng; căn cứ Công văn 

số 94/BNV-TCBC ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ về việc thẩm định số lượng 

người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bình Dương năm 

2018; căn cứ Công văn số 2857/UBND-VX ngày 26/6/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bình Dương về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 

học 2018-2019, 

Ngày 27/6/2018, Sở GDĐT Bình Dương ban hành Công văn số 1114/SGDĐT-

TCCB về việc thông báo không tuyển dụng, thuyên chuyển công tác, tiếp nhận viên 

chức ngoài tỉnh năm học 2018 - 2019, trong đó có nội dung “Đến thời điểm hiện tại, 

tỉnh Bình Dương chưa có chủ trương thực hiện công tác tuyển dụng viên chức 

ngành Giáo dục và Đào tạo”. 

Vì vậy, hiện nay ngành GDĐT không thể tuyển dụng số giáo sinh tốt nghiệp 

ngành sư phạm mầm non và sư phạm tiểu học. 

24. Cử tri khu phố 1, phường Phú Tân phản ánh: 

a) Cơ sở vật chất của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã xuống cấp: nhiều phòng 

bẩn; tại khoa phát thuốc, màn hình không hiển thị số thứ tự để theo dõi; bệnh viện 
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không có đường dây nóng; đấu thầu thuốc chậm, làm ảnh hưởng đến yêu cầu cấp 

thuốc của người bệnh;… 

b) Trụ sở của Trung tâm Y tế thành phố nhỏ hẹp, nhiều thời điểm bệnh nhân 

đông không có chỗ để xe; tại khoa phát thuốc, người chờ lấy thuốc đông nhưng 

không có chế độ ưu tiên cho Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh…  

c) Phản ánh Bác sỹ Hương - Khoa Nội, Thần kinh của Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh có thái độ phục vụ chưa tốt. Đề nghị HĐND tỉnh có ý kiến với Sở Y tế để trả 

lời lại các vấn đề này. 

Trả lời: 

a) Cơ sở vật chất của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã xuống cấp: nhiều phòng 

bẩn; tại khoa phát thuốc, màn hình không hiển thị số thứ tự để theo dõi; bệnh viện 

không có đường dây nóng; đấu thầu thuốc chậm, làm ảnh hưởng đến yêu cầu cấp 

thuốc của người bệnh;… 

Sở Y tế trả lời: 

Hiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh hiện đang sửa chữa mở rộng một số khu vực 

trong bệnh viện, từng bước sửa chữa các khu vực đã xuống cấp để bệnh viện ngày 

một khang trang sạch sẽ hơn, trong quá trình thực hiện không tránh khỏi gây bẩn 

cho một số phòng như cử tri đã phản ánh. Bệnh viện đã nhắc nhở các đơn vị thi 

công phải thu dọn gọn gàng, nhân viên vệ sinh phải tăng cường làm vệ sinh hơn 

nữa để các khu vực trong bệnh viện được sạch sẽ hơn. 

Nơi cấp phát thuốc trước đây chưa trang bị màn hình nhưng nay đã trang bị 

màn hình hiển thị số thứ tự để người bệnh dễ dàng theo dõi.  

Đường dây nóng của Bệnh viện là đường dây nóng chung của Bộ Y tế với số 

điện thoại 1900-9095, số điện thoại đường dây nóng này đã được niêm yết tại 

nhiều vị trí đông người, dễ nhìn thấy trong bệnh viện. 

b) Trụ sở của Trung tâm Y tế thành phố nhỏ hẹp, nhiều thời điểm bệnh nhân 

đông không có chỗ để xe; tại khoa phát thuốc, người chờ lấy thuốc đông nhưng 

không có chế độ ưu tiên cho Mẹ Việt Nam anh hùng, Thương binh…  

Sở Y tế trả lời: 

Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một có 4 cơ sở: cơ sở Y tế dự phòng; cơ 

sở điều trị Methadone; cơ sở Dân số - KHHGĐ và cơ sở khám chữa bệnh (Phòng 

khám đa khoa - Nhà bảo sanh). Phản ánh của cử tri là nói đến Phòng khám đa khoa 

- Nhà bảo sanh (PKĐK-NBS) Thủ Dầu Một. 

Thực tế, PKĐK-NBS Thủ Dầu Một là cơ sở không đủ rộng, nhiều thời điểm 

bệnh nhân đông không có nơi để xe, bởi vì PKĐK-NBS đã được xây dựng và sử 

dụng từ năm 2007, nên đến nay không đáp ứng đủ nhu cầu về khám chữa bệnh cho 

số lượng bệnh nhân ngày càng tăng. 
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Năm 2018, Trung tâm y tế đã có tờ trình xin sửa chữa cải tạo PKĐK-NBS, 

trong đó có đề xuất làm thêm tầng để xe trên cao, hiện đang chờ phê duyệt của Uỳ 

ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một. 

Về vấn đề cấp phát thuốc: PKĐK-NBS của Trung tâm Y tế đã thực hiện khám 

chữa bệnh ưu tiên đúng theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh; các đối tượng được ưu 

tiên theo thứ tự là: Cấp cứu, trẻ em < 6 tuổi; người khuyết tật; người lớn tuổi từ 75 

tuổi trở lên; người có công cách mạng; phụ nữ có thai. Thứ tự ưu tiên đã có niêm 

yết tại các phòng khám bệnh và nơi cấp thuốc. 

Bên cạnh đó, PKĐK-NBS đã đưa công nghệ thông tin vào công tác khám 

chữa bệnh; thực hiện cải thiện các quy trình khám chữa bệnh nhằm giảm đến mức 

tối đa thời gian chờ đợi cho bệnh nhân. Từ tháng 3/2018, PKĐK-NBS đã tổ chức 

phòng khám chữa bệnh và phòng cấp phát thuốc dành riêng cho bệnh nhân là cán 

bộ Trung cao. 

c) Phản ánh Bác sỹ Hương - Khoa Nội, Thần kinh của Bệnh viện đa khoa tỉnh 

có thái độ phục vụ chưa tốt. Đề nghị HĐND tỉnh có ý kiến với Sở Y tế để trả lời lại 

các vấn đề này. 

Sở Y tế trả lời: 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã kiểm tra và xác nhận khoa Nội Thần kinh - Ung 

thư - Da liễu không có bác sỹ tên Hương như kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên, với 

tình trạng quá tải của bệnh viện hiện nay, trước áp lực công việc phục vụ điều trị 

nội trú cho hơn 1.500 bệnh nhân/ngày và khám chữa bệnh ngoại trú cho khoảng 

2.000 bệnh nhân/ngày, không thể tránh khỏi có những nhân viên y tế chưa làm hài 

lòng người bệnh.  

Qua đây, bệnh viện xin tiếp thu ý kiến và sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, 

nhắc nhở các bộ phận, nhất là nơi tiếp đón người bệnh, các phòng khám về quy tắc 

ứng xử, quy chế giao tiếp, thái độ phục vụ nhằm ngày càng tạo được sự hài lòng 

cho người bệnh. 

25. Ông Lê Trọng Khanh, khu phố 5 phường Hiệp An phản ánh: 

- Về tiền ưu đãi cho đối tượng hoạt động kháng chiến bị địch bắt giam, tù đày 

là 850.000 đồng/ tháng, là quá ít. Đề nghị tỉnh hỗ trợ bổ sung thêm chế độ ưu đãi 

cho những đối tượng này. 

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ trợ cấp 1 lần cho các đối tượng 

có thành tích kháng chiến, theo quyết định thiếu quy định cho đối tượng đạt huân 

chương được hưởng chế độ. Do vậy, ông được huân chương kháng chiến hạng 3, nên 

không được ưu đãi của Nhà nước. Đề nghị tỉnh có ý kiến phản ánh về việc này. 

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

Thứ nhất: Người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày hưởng mức 

850.000 đồng/tháng/người là đúng theo quy định hiện hành của nhà nước. Tuy 
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nhiên hiện nay Sở được giao nhiệm vụ lập hồ sơ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về việc chính sách hỗ trợ một số 

đối tượng người có công trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trong đó có đối tượng là 

Người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. 

Thứ hai: Trong phản ánh ông không nói rõ Quyết định nào của Thủ tướng 

chính phủ về chế độ trợ cấp một lần cho các đối tượng có thành tích kháng chiến. 

Tuy nhiên, hiện nay đang thực hiện Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 

14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc trợ cấp một lần đối với 

người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng 

cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Và 

tại khoản 3 điều 3 của Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 thì không 

giải quyết mức trợ cấp một lần theo quy định tại Quyết định này đối với người 

tham gia kháng chiến được tặng Huân chương, Huy chương kháng chiến.  

Mặt khác, qua tra cứu hồ sơ đang quản lý tại Sở thì ông Khanh được tặng 

thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất theo quyết định số 48KT/HĐBT ngày 

6/3/1987 của Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và 

đã được giải quyết chế độ trợ cấp một lần Người hoạt động kháng chiến giải phóng 

dân tộc theo quyết định 5342/QĐ-CT ngày 30/10/2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Dương với số tiền là 1.260.000 đồng. Như vậy ông đã được hưởng 

chế độ theo quy định của nhà nước./. 

 

 


