
TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI  

TRƯỚC KỲ HỌP 8 - HĐND TỈNH KHÓA IX 

ĐƠN VỊ: HUYỆN BẮC TÂN UYÊN 

1. Cử tri xã Thường Tân kiến nghị: Hiện nay khi nhà nước áp giá đền bù, giải 

phóng mặt bằng tuyến đường cầu Thủ Biên - Đất Cuốc là rất thấp, khi người dân 

nhận tiền đền bù không đủ mua lại đất để làm nhà. Kiến nghị xem xét lại giá đền bù 

cũng như hỗ trợ tái định cư cho người dân ổn định cuộc sống. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 

Quá trình xây dựng đơn giá đất để bồi thường thuộc công trình, các ngành chức 

năng đã căn cứ vào các quy định hiện hành của pháp luật đất đai, pháp luật giá và 

các quy định có liên quan để xác định giá đất cụ thể để bồi thường, hỗ trợ. Đơn giá 

đất bồi thường được Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh họp xem xét, thẩm định (có sự 

nhận xét, phân tích, đánh giá khách quan, trên cơ sở xem xét tình hình thực tế giá 

đất thị trường, cũng như tham khảo ý kiến của địa phương và đơn giá đất các công 

trình bồi thường lân cận để đi đến thống nhất đơn giá đất) và trình Ủy ban nhân dân  

tỉnh phê duyệt đơn giá đất để bồi thường đã phù hợp với tình hình thực tế tại địa 

phương (Quyết định số 2210/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc phê duyệt đơn giá đất bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án giải 

phóng mặt bằng đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng, dự án Trung tâm 

Hành chính huyện Bàu Bàng, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (đoạn qua xã Tân 

Thành và xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên).  

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, Hội đồng bồi 

thường sẽ vận dụng đầy đủ các chính sách hỗ trợ khác để đảm bảo công bằng và áp 

dụng đúng các quy định của pháp luật, trường hợp có những khó khăn, vướng mắc 

cụ thể, đặc thù mà các quy định pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể thì Hội 

đồng bồi thường sẽ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

2. Cử tri khu phố 4, thị trấn Tân Thành kiến nghị: Việc thực hiện công tác 

giải tỏa đền bù thực hiện Dự án tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - 

Bàu Bàng đoạn đường ĐT746 trên địa bàn Khu phố 4, đề nghị các ngành các cấp 

có thẩm quyền phối hợp với địa phương và các hộ gia đình kiểm đếm, đo đạc chính 

xác, dân chủ. Xem xét hỗ trợ và đền bù cho người dân bị ảnh hưởng công trình một 

cách thỏa đáng, để người dân ổn định cuộc sống, an tâm sản xuất và đẩy nhanh tiến 

độ dự án. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời: 
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Thực hiện Kế hoạch số 3014/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của Ủy ban nhân dân 

huyện Bắc Tân Uyên về việc phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo 

đạc, kiểm đếm hiện trạng khu vực đất thực hiện dự án giải phóng mặt bằng đường 

tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng (đoạn qua huyện Bắc Tân Uyên), ngày 

08/5/2018 Trung tâm Phát triển quỹ đất đã phối hợp với địa phương tổ chức họp dân 

triển khai kế hoạch, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm tài sản trên đất của các 

trường hợp thuộc dự án (đoạn qua thị trấn Tân Thành). Đồng thời, tiến hành thông 

báo đến người dân để triển khai kiểm kê tài sản trên đất của người dân trên cơ sở 

công khai, minh bạch và đảm bảo công bằng của người dân. Đến nay, đã hoàn thành 

công tác kiểm kê tài sản trên đất và đã áp giá, lập phương án bồi thường, thông qua 

hội đồng bồi thường và niêm yết công khai phương án bồi thường đợt 1 đối với 33 

hồ sơ/11,6 tỷ đồng. 

3. Cử tri thị trấn Tân Thành có ý kiến: Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo rút 

kinh nghiệm khi công bố điểm sàn tuyển sinh vào lớp 10 nên công bố điểm cho chính 

xác để người dân có con em thi tuyển sinh vào lớp 10 không lo lắng. 

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời: 

Trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2018 

- 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Công văn số 1202/SGDĐT-

KTQLCLGD ngày 12/7/2018 về việc thông báo điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 

THPT năm học 2018 - 2019. Tuy nhiên để thực hiện điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh 

vào lớp 10 ở các địa bàn thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An và một số huyện, thị khác do 

số học sinh tăng nhanh; Sở GDĐT tạo tiếp tục ban hành Công văn số 1232/SGDĐT-

KTQLCLGD ngày 17/7/2018 về việc thông báo điều chỉnh điểm chuẩn tuyển sinh 

vào lớp 10 THPT năm học 2018 - 2019. Việc điều chỉnh điểm chuẩn sẽ ảnh hưởng 

đến việc thay đổi điểm chuẩn của các trường THPT trong tỉnh và phần nào tạo nên 

tâm lí lo lắng cho phụ huynh học sinh có con em thi vào lớp 10. Tuy nhiên, Sở 

GDĐT khi điều chỉnh điểm chuẩn trên nguyên tắc điều chỉnh bằng hoặc thấp hơn 

điểm chuẩn trúng tuyển lần đầu nên không những không ảnh hưởng đến việc trúng 

tuyển vào các trường THPT của những học sinh đã được thông báo trúng tuyển lần 

đầu mà còn tuyển bổ sung được nhiều học sinh khác do lần đầu chưa đủ điểm trúng 

tuyển vào các trường THPT công lập trong tỉnh. 

Qua ý kiến của cử tri thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, Sở GDĐT tiếp 

thu và sẽ rút kinh nghiệm trong các kỳ tuyển sinh lớp THPT những năm tiếp theo 

nhằm thực hiện tốt công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và nâng dần 

chất lượng học sinh khi tuyển vào lớp 10 trong thời gian tới. 
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4. Cử tri ấp 1, xã Tân Định kiến nghị: Về giá các mặt hàng nông sản, cụ thể 

là giá mủ cao su quá thấp gây ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, đề nghị các 

cấp có thẩm quyền quan tâm hơn cho đời sống người dân vùng nông thôn. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời: 

Theo tính toán hạch toán chi phí và hiệu quả, cây cao su trên địa bàn tỉnh đem 

lại thu nhập bình quân khoảng 50 triệu đồng/ha, đây là mức thu nhập trung bình. 

Tuy nhiên, với mức năng suất khá, lợi nhuận từ việc trồng cao su của tỉnh vẫn cao 

hơn một số tỉnh thành khác trong khu vực Đông Nam Bộ và cả nước. Đây là cây 

trồng có mức chi phí khá thấp (chủ yếu là công cạo mủ) và không đòi hỏi nhiều về 

nguồn nước tưới nên khá phù hợp với điều kiện của tỉnh Bình Dương. 

Theo định hướng quy hoạch ngành nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến 

năm 2025: xác định cây cao su vẫn là cây trồng chủ lực cùng với cây ăn quả có múi 

là lợi thế của tỉnh. Bên cạnh việc duy trì phát triển vườn cây cao su, khuyến khích 

mô hình chăn nuôi dưới tán để tăng thu nhập cho các hộ dân.  

Trong giai đoạn giá mủ cao su liên tục sụt giảm như hiện nay, ngành Nông 

nghiệp tiếp tục thực hiện các giải pháp để hỗ trợ cho sản xuất, tiêu thụ mủ cao su 

trong giai đoạn hiện nay như: Hướng dẫn thực hiện biện pháp thâm canh hợp lý 

(bón phân, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh) để nâng cao năng suất và chất lượng, đồng 

thời thanh lý những vườn cao su già cổi năng suất thấp để trồng tái canh bằng giống 

mới có năng suất, chất lượng và kháng bệnh tốt hoặc chuyển đổi mô hình sang trồng 

cây ăn quả có múi đối với diện tích không phù hợp thổ nhưỡng. Thực hiện các giải 

pháp giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành như đối với vườn cao su ở thời kỳ kinh 

doanh chuyển chế độ cạo từ D2 sang D3, D4 (giảm chi phí tiền công). Đẩy mạnh 

đầu tư công nghệ sơ chế và chế biến hiện đại để tạo ra nguyên liệu phục vụ cho công 

nghiệp, vì cây cao su khi thanh lý là nguồn lâm sản lớn phục vụ cho ngành lâm 

nghiệp trong sản xuất các sản phẩm gia dụng phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước 

và xuất khẩu mang lại giá trị kinh tế cao. 

Như vậy hiệu quả của cây cao su mang lại trong thời kỳ kinh doanh cho sản 

phẩm chính là mủ cao su, cây trồng này còn đem lại thu nhập đáng kể cho người 

trồng khi đến thời gian thanh lý thông qua việc bán gỗ, góp phần cung cấp nguyên 

liệu cho công nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh./. 


