
                                      

Kính gửi:  
 

 

- Đại biểu HĐND tỉnh;  

- Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố; 

-  Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố.  
 

Sau kỳ họp thứ ba (thường lệ cuối năm 2021) HĐND tỉnh, Thường trực HĐND 

tỉnh đã chuyển các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến UBND tỉnh và cơ quan hữu quan để 

giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị. Đến nay, nội dung trả lời của các cơ quan có 

thẩm quyền đã được tổng hợp, phân loại theo địa bàn, Thường trực HĐND tỉnh chuyển 

những nội dung trả lời này đến các vị đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND và Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố (09 phụ lục kèm 

theo). Thường trực HĐND tỉnh đề nghị:    

- Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp thông tin nội dung trả lời đến cử tri tại địa 

phương bằng nhiều hình thức; trong đó có niêm yết công khai tại Trụ sở Ủy ban nhân 

dân xã, phường, thị trấn nơi có cử tri kiến nghị để cử tri được biết và theo dõi việc giải 

quyết kiến nghị. 

- Đại biểu HĐND tỉnh xem xét, nghiên cứu các nội dung trả lời kiến nghị thuộc địa 

bàn ứng cử cũng như địa phương khác (nếu có liên quan) để báo cáo với cử tri và tiếp tục 

giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Đối với những nội dung trả lời chưa đầy 

đủ, chưa đúng trọng tâm vấn đề cử tri kiến nghị, đề nghị đại biểu phản ánh đến Thường 

trực HĐND tỉnh hoặc cơ quan có thẩm quyền để trả lời bổ sung.  

Nội dung trả lời kiến nghị của cử tri được đăng tải trên trang Thông tin điện tử 

tổng hợp của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (https://hdndbinhduong.vn); Cổng thông tin 

điện tử tỉnh Bình Dương và App của HĐND tỉnh.  

Trân trọng! 
 

Nơi nhận:                                                                                                                      
- Như trên;                                                                

- Thường trực HĐND tỉnh;   

- Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; 

- Các phòng: DNTT, CTHĐND; 

- Lãnh đạo VP, App, Web; 

- Báo BD, Đài PTTH BD, Website BD;  

- Lưu: VT, Phương (03). 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Trường Nhật Phượng  

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 62/HĐND-VP 

V/v chuyển nội dung trả lời kiến nghị của 

cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ 

họp thứ ba HĐND tỉnh. 

Bình Dương, ngày 31 tháng 3 năm 2022 



 

 

Phụ lục I 

TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ BA - HĐND TỈNH KHÓA X 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT 

(Ban hành kèm theo Công văn số 62/HĐND-VP ngày 31/3/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh) 

 

ST

T 
KIẾN NGHỊ CỬ TRI 

XÃ, 

PHƯỜNG, 

T.TRẤN 

ĐƠN VỊ 

TRẢ LỜI 
NỘI DUNG TRẢ LỜI 

1  

Cử tri Nguyễn Văn Đó, khu phố 5, phường 

Định Hòa: phản ánh trong thời gian xảy ra dịch 

bệnh (tháng 7/2021), có đến Phòng khám Đa 

khoa Châu Thành để khám bệnh thì được yêu 

cầu test nhanh Covid-19; sau đó 2 ngày sau (48 

giờ) tôi có quay lại Bệnh viện để tái khám thì 

Bệnh viện yêu cầu tôi phải test nhanh lại, trong 

khi theo tôi được biết hiệu lực giấy test là ba 

ngày (72 giờ) nên việc phòng khám Đa khoa 

Châu Thành yêu cầu tôi như vậy có đúng hay 

không? Đồng thời kiến nghị xem lại thái độ phục 

vụ của nhân viên Phòng khám Đa khoa Châu 

Thành đối với bệnh nhân chưa niềm nở, kiểm tra 

việc thu phí test nhanh 700.000/ lần test của 

Phòng khám Đa khoa Châu Thành có hợp lý hay 

không. 

Định Hòa Sở Y tế 

Phòng Khám Đa khoa Châu Thành trả lời, những 

bệnh nhân đã test nhanh trong 72 giờ nhưng khi đến 

khám tại Phòng khám mà có triệu chứng Covid 

và/hoặc có tiếp xúc với người có nhiễm bệnh thì cần 

phải test lại nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch 

theo quy định. 

Do đó, đối với thông tin thu phí test nhanh 

700.000/ lần test của Phòng khám Đa khoa Châu 

Thành như cử tri phản ánh có thể do nhầm lẫn hoặc 

thông tin không chính xác. Phòng khám Đa khoa Châu 

Thành khẳng định việc thu phí test ở thời điểm trên chỉ 

là 350.000đ/lần (hiện tại là 200.000 đ/lần). 

 

2  

Cử tri Phan Văn Sao, khu phố 5, phường 

Định Hòa: kiến nghị Sở Y tế xem lại việc không 

đủ thuốc cấp phát cho người dân khi khám bệnh 

đối với loại thuốc Rectiofor và có giải pháp khắc 

Định Hòa Sở Y tế 
Hiện nay theo danh mục thuốc trúng thầu năm 

2019 - 2021 có mặt hàng thuốc Rectiofar (có thể do 

văn bản sai lỗi chính tả ghi là Rectiofor) chỉ định cho 



2 

 

 

 

phục tình trạng trên. điều trị táo bón. Có thể bệnh nhân đến cơ sở khám 

chữa bệnh đang không còn thuốc Rectiofar nói trên. 

Trong trường hợp không có thuốc Rectiofar cấp phát 

cho bệnh nhân cơ sở khám chữa bệnh có thể thay thế 

bằng những thuốc khác có cùng tác dụng điều trị. 

3  

Cử tri Nguyễn Thành Tâm, khu phố 2, 

phường Định Hòa: kiến nghị Tỉnh nên có cơ 

chế cho các cơ sở kinh doanh thuốc bán thuốc 

điều trị F0 để người dân có thể mua sử dụng vì 

thuốc điều trị F0 hiện nay được các cơ sở y tế 

công lập cấp quá ít, không  đáp ứng nhu cầu thực 

tế. 

Định Hòa Sở Y tế 

Thời gian qua, thuốc điều trị Covid-19 dạng viên 

uống Molnupiravir chưa có giấy đăng ký lưu hành tại 

Việt Nam, thuốc được Bộ Y tế phân bổ về cho tỉnh để 

cấp phát cho bệnh nhân theo chương trình thí điểm 

thuốc Molnupiravir trong cộng đồng cho đối tượng F0 

điều trị tại nhà. 

Đến ngày 17/02/2022, thuốc điều trị Covid-19 

(Molnupiravir) đã được Bộ Y tế cấp giấy đăng ký lưu 

hành tại Việt Nam. Khi có giấy đăng ký lưu hành tại 

Việt Nam các Công ty Dược sẽ tiến hành sản xuất và 

đưa thuốc ra lưu hành trên thị trường. Lúc đó, các cơ 

sở bán lẻ thuốc mua thuốc và bán cho người bệnh khi 

có đơn thuốc của Bác sỹ. Hiện tại, một số nhà thuốc 

trên địa bàn tỉnh đã có bán thuốc Molnupiravir theo 

quy định. 

4  

Cử tri Phạm Thị Dung, khu phố 4, phường 

Định Hòa: kiến nghị ngành chức năng nên có 

chủ trương tiêm ngừa vắc xin Covid -19 tại 

doanh nghiệp để tạo đều kiện cho công nhân 

được tiêm ngừa mà không phải nghỉ làm để đến 

các điểm tiêm vắc xin Covid-19 tại địa phương. 

Định Hòa Sở Y tế 

Sở Y tế đã có Văn bản về việc tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại; Việc tổ chức tiêm 

chủng được thực hiện tại các điểm tiêm cố định như 

Trạm Y tế, Trung tâm Y tế, bệnh viện… ngoài ra còn 

tổ chức các điểm tiêm lưu động tại các Công ty, doanh 

nghiệp, trường học…  

Để tiêm vắc xin Covid-19 cho cán bộ nhân viên 
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của doanh nghiệp, đề nghị chủ doanh nghiệp hoặc 

người sử dụng lao động lập danh sách người cần tiêm 

của doanh nghiệp về việc tiêm vắc xin phòng COVID-

19 liều bổ sung và nhắc lại; và gửi danh sách đề nghị 

tiêm phòng COVID-19 về Trung tâm Y tế huyện/thị, 

xã/phường (nơi doanh nghiệp đặt trụ sở) hoặc Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật để lập kế hoạch, tổ chức tiêm 

chủng cho các đối tượng trên. Sở Y tế khuyến khích 

doanh nghiệp đến tiêm vắc xin ở các cơ sở y tế tại xã, 

phường, huyện, thị nơi doanh nghiệp có trụ sở trên địa 

bàn xã, huyện đó. 

5  

Cử tri Văn Văn Hạnh, khu phố 4, phường 

Định Hòa: kiến nghị ngành chức năng tỉnh xem 

xét, kiểm tra việc niêm yết giá khi chôn cất tại  

nghĩa trang Hoa viên Chánh Phú Hòa vì giá ngày 

càng tăng cao làm cho nhiều gia đình có thu 

nhập thấp gặp khó khăn khi có nhu cầu chôn cất 

tại khu vực này. 

Định Hòa 
Sở Xây 

dựng 

Về giá huyệt mộ được thông báo công khai trên 

trang Web Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Chánh 

Phú Hoà và tại các văn phòng, chi nhánh, Hoa viên 

Nghĩa Trang. Trong đó, có giá của khu dành riêng cho 

người dân ít tiền; giá huyệt mộ giữ ổn định trong thời 

gian vừa qua. 

Ngoài ra, ngày 17/02/2022 Sở Xây dựng có Văn 

bản số 496/SXD-KTKT về việc triển khai thực hiện 

quy định giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng trên 

địa bàn tỉnh, gửi đến các sở ngành, địa phương đơn vị 

có liên quan, trong đó có Công ty Cổ phần đầu tư Xây 

dựng Chánh Phú Hòa. Nội dung Văn bản đề nghị các 

đơn vị có báo cáo nội dung cụ thể về: giá chuyển 

nhượng quyền sử dụng phần mộ cá nhân, giá dịch vụ 

nghĩa trang... để Sở Xây dựng có cơ sở theo dõi, 

hướng dẫn, kiểm tra theo quy định.  
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Cử tri Văn Văn Hạnh khu phố 4, phường 

Định Hòa: phản ánh hiện nay chương trình 

quảng cáo phát sóng trên truyền hình (BTV) quá 

nhiều, gây khó chịu cho người xem. Kiến nghị 

các ngành chức năng tỉnh có biện pháp quản lý 

phù hợp hơn. 

Định Hòa 

Đài Phát 

thanh và 

Truyền 

hình 

Trong những năm qua, rất nhiều Doanh 

nghiệp bị thiệt hại nặng nề do đại dịch covid-19, 

BTV cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng này. 

Do đó, doanh số quảng cáo của BTV trong những 

năm gần đây liên tục giảm mạnh, cho thấy việc 

phát sóng quảng cáo của BTV là giảm, cụ thể như 

sau: 

- Hiện tại, các kênh phát sóng của BTV chỉ 

có 02 kênh có phát sóng quảng cáo là kênh BTV1 

và kênh BTV2.  

- Thời lượng quảng cáo trên các kênh của 

BTV hiện rất ít, không vi phạm thời lượng theo 

luật quảng cáo quy định là 10% thời lượng chương 

trình.  

- Mặc dù đơn giá quảng cáo của BTV đã 

giảm hơn so với năm 2018 nhưng doanh số quảng 

cáo của BTV trong những năm gần đây vẫn liên 

tục giảm mạnh, cụ thể doanh số quảng cáo của 

BTV năm 2021: 

+ Giảm 32% so với năm 2020; 

+ Giảm 57% so với năm 2019; 

+ Giảm 61% so với năm 2018. 

- Thời lượng quảng cáo trên BTV: 

      + Năm 2019: 

- Kênh BTV1: 7.375 phút tương đương mỗi 
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ngày có 20 phút; 

- Kênh BTV2: 2.240 phút tương đương mỗi 

ngày có 6 phút. 

      + Năm 2020: 

- Kênh BTV1: 4.371 phút tương đương mỗi 

ngày có 12 phút; 

- Kênh BTV2: 1.148 phút tương đương mỗi 

ngày có 3 phút. 

     + Năm 2021: 

- Kênh BTV1: 4.205 phút tương đương mỗi 

ngày có 11 phút; 

- Kênh BTV2: 2.179 phút tương đương mỗi 

ngày có 6 phút. 

 Nhằm thực hiện các chương trình thể thao 

phục vụ khán giả theo chủ trương xã hội hóa của 

tỉnh, BTV đã mời các đơn vị tài trợ các giải thể 

thao phát sóng trên các kênh của BTV như: Giải 

Việt Dã Chào năm mới, Giải Xe đạp Truyền hình 

Bình Dương, Giải Billiards Quốc tế, Giải Bóng đá 

Quốc tế... và một số chương trình khác phát sóng 

trên BTV. Nếu không có nhà tài trợ thì BTV 

không thể thực hiện được các chương trình phục 

vụ khán giả do BTV hiện đã tự chủ về tài chính tư 

năm 2012 đến nay. Vì vậy, ngoài việc kinh doanh 

quảng cáo, BTV phải trả quyền lợi quảng cáo cho 
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các nhà tài trợ. Trong số quảng cáo của các nhà tài 

trợ phát sóng trên BTV, chỉ riêng nhà tài trợ chính 

là công ty Tân Hiệp Phát (không tính các nhà tài 

trợ khác), BTV đã phải phát sóng: 

+ Năm 2019: 2.122 phút/ 2 kênh 

+ Năm 2020: 673 phút/ 2 kênh 

 + Năm 2021: 1.521 phút/ 2 kênh 

- Như vậy, thời lượng quảng cáo mà BTV 

thu được sau khi trả cho chỉ riêng nhà tài trợ chính 

Tân Hiệp Phát thì quảng cáo trên BTV mỗi ngày 

chỉ còn không quá 10 phút trên kênh BTV1 và 

không quá 5 phút trên kênh BTV2. Hiện tại, ngành 

quảng cáo truyền hình đang được dự đoán sẽ giảm 

thêm trong năm 2022 dẫn đến nhiều khó khăn cho 

các Đài Phát thanh và Truyền hình đặc biệt là Đài 

phải tự chủ tài chính như BTV thì còn khó khăn 

hơn. 

- Với phản ảnh của cử tri Văn Văn Hạnh, BTV 

đề xuất cử tri theo dõi và phản ảnh cụ thể tên 

chương trình có nhiều quảng cáo trên kênh phát 

sóng nào (BTV1 hay BTV2), để BTV rà soát và 

cân  đối sao cho lượng quảng cáo được cân bằng 

trong mỗi chương trình phù hợp và không gây khó 

chịu cho khán giả. Với các chương trình được tài 

trợ thì BTV phải trả quyền lợi cho khách hàng 

nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đúng luật quảng cáo. 
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Cử tri Phạm Thị Dung, khu phố 4, phường 

Định Hòa: kiến nghị ngành chức năng xem xét 

tiếp tục cho ghi nợ tiền sử dụng đất như trước 

đây (vì  theo quy định hiện nay không còn được 

ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử 

dụng đất) đối với những trường hợp khó khăn về 

tài chính không có khả năng trả tiền chuyển mục 

đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp sang đất 

ở.   

 

Định Hòa  

Sở Tài 

nguyên và 

Môi 

trường 

Căn cứ Khoản 1, Điều 1, Nghị định số 

79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ, quy 

định: Hộ gia đình, cá nhân (gồm: người có công với 

cách mạng; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào 

dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu 

thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa 

bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn) được ghi nợ tiền sử dụng đất trong 

trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hộ gia đình, 

cá nhân chuyển mục đích sử dụng sang đất ở để xây 

dựng nhà không thuộc trường hợp được ghi nợ tiền sử 

dụng đất. Do đó, đề nghị cử tri thực hiện theo quy 

định. 

Trường hợp, Chính phủ lấy ý kiến điều chỉnh 

Nghị định số 79/2019/NĐ-CP thì Sở Tài nguyên và 

Môi trường sẽ góp ý bổ sung đối tượng được ghi nợ 

tiền sử dụng đất theo kiến nghị của cử tri. 

8  

Cử tri Nguyễn Ngọc Đình, khu phố 9, phường 

Phú Lợi: kiến nghị ngành chức năng xem xét 

đầu tư xây dựng hệ thống thu gom nước thải tại 

khu phố 9, phường Phú Lợi. 

Phú Lợi  
Sở Xây 

dựng 

Hiện nay, trong khu vực thành phố Thủ Dầu Một 

vẫn còn một số lưu vực chưa có hệ thống thu gom 

nước thải sinh hoạt, trong đó có khu vực khu phố 9, 

phường Phú Lợi. Trong thời gian tới, Ban Quản lý dự 

án chuyên ngành nước thải sẽ trình UBND tỉnh để xin 

chủ trương lập dự án đầu tư hệ thống thu gom cho các 

khu vực còn lại trong thành phố Thủ Dầu Một chưa 

được đầu tư hệ thống thu gom nước thải. 
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Cử tri Nguyễn Ngọc Đình, khu phố 9, phường 

Phú Lợi: kiến nghị ngành chức năng kiểm tra về 

chất lượng que test Covid - 19 để đảm bảo việc 

xét nghiệm có kết quả chính xác. 

Phú Lợi Sở Y tế 

Hiện nay, Sở Y tế chỉ cho phép các cơ sở y tế, cơ 

sở kinh doanh thuốc, vật tư trang thiết bị y tế có công 

bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế mới được 

mua bán test nhanh Covid-19 được Bộ Y tế cấp phép 

lưu hành. Người dân có thể truy cập website: 

dmec.moh.gov.vn vào mục tìm kiếm, gõ tên Test hoặc 

đơn vị bán test nếu không tìm được thì đề nghị gọi 

ngay tổng đài 1022 để phản ánh, Sở Y tế sẽ cử đoàn 

kiểm tra xử lý theo quy định.  

10  

Cử tri Phùng Quang Vấn, khu phố 2, phường 

Phú Lợi: kiến nghị Sở Giao thông vận tải xem 

xét nên có quy định cấm các xe đầu kéo chở hàng 

nặng, cồng kềnh đi vào khu dân cư để đảm bảo an 

toàn cho người dân khi tham gia giao thông. 

Phú Lợi 

Sở Giao 

thông Vận 

tải 

Sở Giao thông Vận tải sẽ báo cáo UBND tỉnh yêu 

cầu UBND huyện, thị xã, thành phố phối hợp với chủ 

đầu tư các dự án khu dân cư khảo sát, tổ chức giao 

thông trong các khu dân cư. 



 

 

Phụ lục II 

TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ BA - HĐND TỈNH KHÓA X 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THUẬN AN 

(Ban hành kèm theo Công văn số 62/HĐND-VP ngày 31/3/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh) 
 

ST

T 
KIẾN NGHỊ CỬ TRI 

XÃ, 

PHƢỜNG, 

T.TRẤN 

ĐƠN VỊ 

TRẢ 

LỜI 

NỘI DUNG TRẢ LỜI 

1  

Cử tri Phan Thị Tuyết Mai, khu phố 2, 

phƣờng An Phú: kiến nghị ngành chức 

năng hỗ trợ các hộ dân bị giải tỏa thuộc 

dự án mở rộng đường ĐT743 được đấu 

nối hệ thống nước mưa dọc hai tuyến 

đường ĐT743 vì hiện nay rất khó để liên 

hệ nhân viên đấu nối. 

An Phú 

Sở Giao 

thông 

Vận tải 

  Sở Giao thông Vận tải sẽ phối hợp, với Sở Xây 

dựng trả lời nội dung kiến nghị và báo cáo UBND tỉnh 

xem xét và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh trong năm 

2022. 

2  

Cử tri Phạm Huy Hiệp (Sđt 

0378.159.479), số nhà 318C/DC48, 

đƣờng D28 (đại diện 11 hộ dân) khu 

dân cƣ Việt Sing, khu phố 4, phƣờng 

An Phú(*):  

(1) Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các 

ngành chức năng sớm xem xét cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ 

dân trong khu dân cư Việt Sing vì hiện tại 

người dân đã nhận chuyển nhượng từ rất 

lâu đến nay vẫn chưa được cấp giấy 

An Phú 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

(1) Khu định cư Việt - Sing tại phường An Phú – 

Thuận Giao – Bình Hòa do Tổng Công ty Đầu tư và Phát 

triển Công nghiệp – CTCP làm chủ đầu tư. Tổng Công ty 

Becamex đã được Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh mục 

đích sử dụng đất và giao đất (Đợt 6) tại các Quyết định 

của UBND tỉnh. Đến nay, Tổng Công ty Becamex đã 

thực hiện nghĩa vụ tài chính và đã được Sở Tài nguyên và 

Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây 

là một trong những điều kiện để người dân nhận chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất trong khu dân cư được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện các 
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chứng nhận QSDĐ, người dân đã nhiều 

lần khiếu nại đến các cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền nhưng chưa được giải quyết 

thỏa đáng.   

(2) Phản ánh khu dân cư Việt Sing khu 

phố 4 được quy hoạch chi tiết có đầy đủ 

các hạ tầng khu văn hóa, khu giải trí, 

Công viên, trường học, chiếu sáng,… 

nhưng hiện nay một số hạ tầng thiết chế 

của Khu dân cư chưa được đầu tư xây 

dựng. Kiến nghị các ngành chức năng 

sớm đầu tư theo quy hoạch chi tiết và cam 

kết với người dân. 

quyền liên quan đến khu đất. Hiện nay, Tổng Công ty 

Becamex đang liên hệ cơ quan có thẩm quyền để thực 

hiện việc rà soát, bổ sung phương án sử dụng đất khi cổ 

phần hóa theo quy định. Sau khi Tổng công ty Becamex 

thực hiện xong nội dung trên và nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ 

để thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất cho người nhận chuyển nhượng, Sở Tài nguyên 

và Môi trường sẽ xem xét, xử lý hồ sơ theo quy định. 

(2) Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 6077/UBND-KT ngày 

25/11/2021 về việc kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng 

nhà ở không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử 

dụng theo quy định của pháp luật về đất đai. Theo đó: 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp 

cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra tình hình sử 

dụng đất của các dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã được 

Nhà nước giao, cho thuê mà không được sử dụng trong 

thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 

24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi 

nhận bàn giao đất trên thực địa, để xử lý theo quy định. 

Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật đất đai 

(trong đó có Khu dân cư Việt Sing). Hiện Sở Tài nguyên 

và Môi trường đang triển khai thực hiện theo ý kiến chỉ 

đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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Cử tri Nguyễn Xuân Đƣơng, khu phố 4, 

phƣờng An Phú: phản ánh dân số trong 

trên địa bàn khu phố 4, phường An Phú 

hiện nay rất đông khoảng gần 40.000 

người, hệ thống chính trị khu phố chưa 

đảm bảo việc quản lý dân số, nhất là trong 

đợt dịch bệnh vừa qua làm ảnh hưởng rất 

nhiều đến quyền lợi của người dân. Kiến 

nghị ngành chức năng thực hiện tách khu 

phố để đảm bảo cho việc quản lý dân cư, 

đảm bảo an ninh trật tự, đời sống nhân 

dân trên địa bàn khu phố. 

An Phú  
Sở Nội 

vụ 

Điều 7, Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 

18/10/2019 của UBND tỉnh Bình Dương, thì điều kiện 

thành lập ấp mới, khu phố mới quy định là: 

“- Quy mô số hộ gia đình: 

+ Đối với ấp ở xã: Ấp ở xã có từ 350 hộ gia đình trở 

lên; 

+ Đối với khu phố ở phường, thị trấn: Khu phố ở 

phường, thị trấn có từ 400 hộ gia đình trở lên; 

- Các điều kiện khác: Cần có cơ sở hạ tầng kinh tế - 

xã hội thiết yếu, phù hợp với điều kiện thực tế của địa 

phương để phục vụ hoạt động cộng đồng và bảo đảm ổn 

định cuộc sống của người dân”. 

Khu phố 4, phƣờng An Phú với dân số gần 40.000 

ngƣời:  

- Việc chia tách để thành lập khu phố mới không căn 

cứ vào dân số mà trên cơ sở số hộ gia đình hiện có của 

khu phố theo quy định tại Quyết định số 19/2019/QĐ-

UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh Bình Dương. 

- Điều 1 của Thông tư số 14/2018/TT-BNV quy 

định: “Không chia tách các thôn, tổ dân phố đang hoạt 

động ổn định; thực hiện sáp nhập các thôn, tổ dân phố 

phù hợp với điều kiện, đặc điểm từng địa phương”. 

- Điểm 2, phần II, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 

25/10/2017 tại Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung 
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ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp 

tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả: Mục tiêu cụ thể: 

+ Đến năm 2021: Sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị 

hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định 

về quy mô dân số, diện tích tự nhiên và giảm số lượng 

thôn, tổ dân phố. 

+ Từ năm 2021 đến năm 2030: Cơ bản hoàn thành 

việc sắp xếp thu gọn các đơn vị hành chính cấp huyện, xã 

và thôn, tổ dân phố theo tiêu chuẩn quy định. 

+ Mục 2.3. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với chính 

quyền địa phương: Khẩn trương, cương quyết sắp xếp, 

sáp nhập các thôn, tổ dân phố không bảo đảm tiêu chuẩn 

theo quy định của Nhà nước. 

Như vậy, theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Thông 

tư số 04/2012/BNV, Thông tư số 14/2018/TT-BNV 

khuyến khích việc sáp nhập ấp, khu phố. Bên cạnh đó, 

trong giai đoạn 2022 – 2030, Chính phủ chủ trương sắp 

xếp thu gọn các đơn vị hành chính các cấp. Do đó, việc 

kiến nghị của cử tri về việc chia tách ấp, khu phố trên địa 

bàn tỉnh chưa thể thực hiện cho đến khi có Văn bản chỉ 

đạo mới của Chính phủ. 

4  

Cử tri Nguyễn Xuân Đƣơng, khu phố 4, 

phƣờng An Phú: phản ánh người tham 

gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm 

An Phú 

Bộ Chỉ 

huy 

Quân sự 

- Ông: Nguyễn Xuân Đương đã được hưởng chế độ 

trợ cấp một lần theo Quyết định số 62, đợt 9 năm 2015; số 

Quyết định 256, ngày 06/02/2015. 
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vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào 

sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục 

viên, xuất ngũ, thôi việc hiện nay chỉ nhận 

được hỗ trợ về bảo hiểm y tế ngoài ra 

không được xem xét hỗ trợ gì khác. Đề 

nghị ngành chức năng xem xét có thêm 

các chính sách khác  nhằm ghi nhận, tôn 

vinh và động viên tinh thần những người 

có công lao đóng góp cho sự nghiệp bảo 

vệ Tổ quốc, thể hiện truyền thống uống 

nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa. 

tỉnh - Theo Quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg 

ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản 

hướng dẫn thực hiện thì hiện nay đối với đối tượng tham 

gia chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở 

Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục 

viên, xuất ngũ, thôi việc, được hưởng chế độ trợ cấp một 

lần được các chế độ như sau:  

- Mức trợ cấp một lần bằng 2.500.000 đồng, nếu có 

đủ 2 năm công tác; từ năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được 

cộng thêm 800.000 đồng. 

- Chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của luật về bảo 

hiểm y tế. 

- Khi từ trần người lo mai táng được hưởng chế độ 

mai táng phí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã 

hội hiện hành. 

- Hiện nay chưa có thêm chế độ nào khác ngoài quy 

định nêu trên. Do vậy, kiến nghị của ông Đương không 

thể giải quyết được. 

5  

Cử tri phƣờng Bình Hòa: phản ánh theo 

trả lời của Sở Giao thông vận tải thì thời 

hạn thu phí của Trạm thu phí trên đường 

ĐT743C (đến năm 2031), điều này ảnh 

hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người 

dân, làm cho người dân phải chịu phí 

chồng phí (phí bảo trì đường bộ, phí môi 

trường, phí cầu đường). Kiến nghị ngành 

Bình Hòa 

Sở Giao 

thông 

Vận tải 

1. Về thời gian thu phí trạm trên đường ĐT.743c: Dự 

án nâng cấp, mở rộng ĐT.743 đoạn từ miếu Ông Cù – An 

Phú - Đông Tân - Nguyễn Du - Bình Đức – Bình Đáng 

được UBND tỉnh ký hợp đồng BOT với Công ty Cổ phần 

Vật liệu và Xây dựng Bình Dương tại hợp đồng số 

1480/HĐ-UBND ngày 28/3/2006, theo đó có bố trí 03 

trạm thu phí (trạm Bình Thung tại Km4+640 đoạn Đông 

Tân – Bình Thung (ĐT.743a), trạm cầu Ông Bố tại 
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chức năng sớm có giải pháp giảm thời 

gian thu phí, tháo dỡ trạm thu phí trên 

nhằm tạo điều kiện cho người dân tham 

gia giao thông, đồng thời xem xét miễn 

thu phí đối với người dân sống quanh khu 

vực trạm thu phí. 

Km0+300 đoạn cầu Ông Bố - Đông Tân (ĐT.743c) và 

trạm An Phú (đã được UBND tỉnh đã mua lại)), thời gian 

thu phí 26 năm từ năm 2006 nên việc xóa bỏ trạm thu phí 

chỉ khi nào nhà nước mua lại quyền thu phí của doanh 

nghiệp; 

2. Về xem xét miễn thu phí: 

- Giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các dự án 

đầu tư xây dựng công trình giao thông theo phương thức 

hợp đồng BOT là khoản thu để hoàn lại kinh phí mà nhà 

đầu tư đã bỏ ra để thực hiện việc đầu tư nâng cấp, mở 

rộng công trình giao thông (đường, cầu,...) và dùng để 

duy tu, sửa chữa kết cấu hạ tầng các dự án trên. 

Theo quy định trên, các nhà đầu tư triển khai thu phí 

giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên cơ sở hợp đồng đã ký 

kết với UBND tỉnh, Nghị Quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh quy định đối với từng 

loại phương tiện. 

Việc thu phí các phương tiện ô tô qua trạm ngoài 

việc hoàn vốn cho nhà đầu tư, mà còn chi thực hiện các 

công tác khác: khai thác, quản lý, bảo trì, duy tu, sửa 

chữa, đầu tư một số hạng mục phát sinh (vĩa hè, thoát 

nước …). 

6  

Cử tri Nguyễn Đức Thanh, khu phố 

Trung, phƣờng Vĩnh Phú: kiến nghị 

UBND tỉnh chủ trì giải quyết các vấn đề 

tại dự án chung cư cao tầng Roxana. 

Vĩnh Phú 
Sở Xây 

dựng 

1. Pháp lý dự án: Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ 

Thương mại Đầu tư Bất động sản Tường Phong (viết tắt 

là Công ty Tường Phong) đã được UBND tỉnh chấp 

thuận thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thương 
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 mại, văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp (tên thương 

mại là Roxana Plaza, tên cũ là Contentment Plaza) tọa lạc 

tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 

Dương. Dự án đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư; Sở Xây dựng đã cấp Giấy 

phép xây dựng; UBND thành phố Thuận An đã có Quyết 

định phê duyệt Quy hoạch Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500; 

Cục Công tác Phía Nam – Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế 

cơ sở điều chỉnh và thẩm định thiết kế kỹ thuật. 

2. Việc xem xét giải quyết, xử lý các vấn đề có liên 

quan đến dự án: 

Ngày 05/5/2021, Sở Xây dựng nhận được Văn bản 

số 016/CV-TP của Công ty Tường Phong về việc lựa 

chọn tiếp tục áp dụng thủ tục chuyển nhượng toàn bộ dự 

án theo quy định về kinh doanh bất động sản dự án 

Roxana Plaza. Tuy nhiên, do không đủ điều kiện chuyển 

nhượng dự án, Sở đã trả hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ dự 

án Roxana Plaza. 

Sở Xây dựng đã ban hành nhiều văn bản trả lời và 

tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh, Thanh tra 

tỉnh và cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra 

– Công an tỉnh liên quan đến việc kiểm tra, xử lý các 

hành vi vi phạm của dự án và kết quả giải quyết đơn của 

công dân liên quan đến dự án. 

Việc xử lý vi phạm: Sở đã tham mưu UBND tỉnh đã 

ban hành Quyết định số 2502/QĐ-XPVPHC ngày 

04/11/2021 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
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xây dựng đối với Công ty Tường Phong là nhà đầu tư Dự 

án Khu căn hộ, căn hộ dịch vụ, khu dịch vụ thương mại, 

văn phòng cho thuê (Roxana Plaza), do đã có hành vi vi 

phạm triển khai xây dựng dự án kinh doanh bất động sản, 

dự án đầu tư xây dựng nhà ở chậm tiến độ đã được cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt tại dự án Khu căn hộ, căn 

hộ dịch vụ, khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê 

(Roxana Plaza) và Quyết định số 2501/QĐ-XPVPHC 

ngày 04/11/2021 xử phạt vi phạm hành chính về kinh 

doanh bất động sản đối với Công ty Cổ phần Naviland 

(Công ty Cổ phần Naviland đã ký kết các hợp đồng mua 

bán căn hộ Roxana Plaza thuộc dự án Khu căn hộ, căn hộ 

dịch vụ, khu dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê - 

Roxana Plaza, do Công ty Tường Phong làm nhà đầu tư 

và thu tiền của khách hàng) do đã có hành vi vi phạm quy 

định về kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó 

không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định hoặc 

không được phép đưa vào kinh doanh theo quy định tại 

dự án Khu căn hộ, căn hộ dịch vụ, khu dịch vụ thương 

mại, văn phòng cho thuê (Roxana Plaza). 

Đồng thời, ngày 16/12/2021 Sở Xây dựng đã chủ trì 

họp với các Sở ngành liên quan, UBND thành phố Thuận 

An làm việc với Công ty Tường Phong và Công ty Cổ 

phần Naviland. Trên cơ sở kết quả cuộc họp, Sở Xây 

dựng có Văn bản về việc thực hiện đầu tư xây dựng dự 

án và giải quyết các khiếu nại liên quan đến Dự án Khu 

căn hộ, căn hộ dịch vụ, khu dịch vụ thương mại, văn 
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phòng cho thuê (Roxana Plaza),  theo đó, đã yêu cầu 

Công ty Tường Phong thực hiện các nội dung sau: 

“ 1. Về thực hiện đầu tư dự án và các vấn đề liên 

quan: 

- Công ty Tường Phong rà soát thủ tục pháp lý, 

ngừng ngay việc chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần 

Naviland. Trường hợp có tranh chấp hợp đồng và các 

vấn đề liên quan, đề nghị Công ty Tường Phong thực 

hiện khởi kiện tại Tòa án để giải quyết tranh chấp hợp 

đồng theo quy định pháp luật. 

- Công ty Tường Phong khẩn trương thực hiện các 

thủ tục pháp lý liên quan đến dự án, bố trí nguồn vốn để 

thực hiện đầu tư dự án theo quy định. Trường hợp phải 

thực hiện điều chỉnh các nội dung về đầu tư dự án, Công 

ty liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn 

thực hiện (thủ tục điều chỉnh đầu tư; về việc góp vốn điều 

lệ, hình thức nộp vốn sau đăng ký,vv…). 

2. Về giải quyết đơn kiến nghị của người dân: 

- Công ty Tường Phong phải có kế hoạch tổ chức đối 

thoại với người dân và báo cáo Sở Xây dựng, các Sở 

ngành liên quan, UBND thành phố Thuận An các nội 

dung về: kế hoạch mời người dân đối thoại, kiến nghị 

hướng giải quyết nhằm giải thích cho người dân được rõ 

các quy định pháp luật, nâng cao trách nhiệm để giải 

quyết việc tụ tập đám đông dễ tạo điểm nóng; nắm bắt 

những nguyện vọng, yêu cầu của người dân (cam kết thời 

gian, tiến độ thực hiện giải quyết cho người dân) khuyến 
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khích người dân rút đơn, không để phát sinh đơn kiến 

nghị. Trong quá trình tổ chức đối thoại, Công ty Tường 

Phong phải đảm bảo các quy định về phòng chống dịch 

bệnh Covid-19. 

- Xác định rõ quan điểm việc người dân mua căn hộ 

ký hợp đồng trực tiếp với Công ty Cổ phần Naviland và 

Công ty cổ phần đầu tư Viethome là trái quy định pháp 

luật, đề nghị thực hiện khởi kiện tại Tòa án để được giải 

quyết theo quy định pháp luật (nếu người dân thấy cần 

thiết).” 

Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi, đôn đốc Công ty 

Tường Phong triển khai thực hiện thực dự án theo quy 

định. 



 

 

Phụ lục III 

TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ BA - HĐND TỈNH KHÓA X 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ DĨ AN 

(Ban hành kèm theo Công văn số 62/HĐND-VP ngày 31/3/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh) 
 

ST

T 
KIẾN NGHỊ CỬ TRI 

XÃ, 

PHƢỜNG, 

T.TRẤN 

ĐƠN VỊ 

TRẢ LỜI 
NỘI DUNG TRẢ LỜI 

1  

Cử     L  X  n L  ,     B,     p ố 

B n  Đƣờn   , p ƣờn  An B n : 

phản ánh t nh t  n  th   nh n     n  

 h  h  n n    há t nh      h   t       n 

n h        n  h   n n  t n     n  

  n  tá  th nh t         t            

n h     h       nh n  t   ng hợp     

 h     

An Bình 
Thanh tra 

tỉnh 

  n  n     h nh t   t nh th         N  t nh   n 

h nh    h   h   n  tá   h n    h n  th   nh n         

       h   á        n    n          h  n  t   n  h   th   

h  n         t  h  t  n  tri n  h   th   h  n  ồng bộ  á  

bi n  há   h n  n ừ  th   nh n  t  n        n  tổ ch   

        h  n   Cá        n  tổ ch         h  n    n    

ch   n n   nh  m vụ củ    nh th c hi n   n   h      nh 

b  h  á  h  t  ộng của       n the        nh của Luật 

Ph n    h n  th   nh n      á    n  ản      h    há  

luật  há   ó    n    n   ồn  th    t n     n    n  tá  

thanh tra, ki m tra vi     n   h      nh    h t  n   á  h  t 

 ộng nh m chấn ch nh k p th    á      h     ó   hần 

 h n  n ừ  th   nh n   hát   nh   

N  nh th nh t    á   ấ     t  n h nh nh       n 

th nh t   t á h nh        h n    h n  th   nh n   t  n  

 ó tậ  t  n       th   h  n  á    ả   há   h n  n ừ     

nh    hấn  h nh     th   nh n  th     ót  ả     t  n    á 

t  nh th   h  n nh     ụ. Qua thanh tra, ki   t          n 

n h   á    n    kh c phục nh ng h n ch , thi    ót t  n  

tri n  h      th c hi n; th   h  n t t   n  tá  t   n t    n, 
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phổ bi n   á  dụ   há    ật   n từn  n   i dân t       

 h  n ; t n     n    n  tá       t    th nh t      á   át  

 hấn  h nh  h  ng dẫn   n  tá   ập d  t án  th   h  n ân 

 á h      ản        dụn   á     i quỹ, nguồn th  the    n  

      nh; th   h  n the    n        nh  há    ật     ấ  

thầ  t  n          t    ản ;   t   nh n h        hấn 

 h nh n    nh n  h n  h   th     ót     á     n th nh t   

    h       ồng th   tổ  h             t á h nh            

nh n  tậ  th    á nhân  ó th     ót  h n  h  the        nh 

 há    ật  

2  

Cử     T n N  T   C  ,  ố n à 6/8, 

khu phố B n  Đƣờn   , p ƣờng An 

B n :    n n h  t nh  h   h   n  nh 

n h    nh d  nh  át      ợ  h  t 

 ộn  t            á          n   ất  hó 

 h n  h   hả  t   n  n  t  n   ột 

th      n d   d    i d ch Covid -19. 

An Bình Sở Y  ế 

Hi n n     ĩnh   c kinh doanh d ch vụ  át-   n  nh 

Y t   h n    n   ản     thẩ    nh    u ki n. N u doanh 

nghi    ủ    u ki n ho t  ộng theo Giấ   h     nh d  nh 

th  d  nh n h  p t    n        h  t  ộn   N         the  

Ngh  quy t 128/NQ-CP        kinh doanh  á  d ch vụ  ó 

n        â  nh ễ      nh     t   n         e   át     

  án       nte net  t    h      n t       tó  (     ồm c t 

tó )       ẹ      á         há   ó   ợc ho t  ộng hay 

 h n  d       h  n    n    cấ   ộ d  h  t nh h nh d ch 

b nh th c t  t i      h  n     ra quy t   nh.  

Cá  d ch vụ t  n   ợc ho t  ộng ho c h n ch  ho t 

 ộng   cấ   ộ 1; phải ngừng ho t  ộng ho c h n ch  ho t 

 ộng   cấ   ộ 2    3;   n   cấ   ộ 4 phải ngừng ho t  ộng. 

UBND cấp t nh       nh  á     u ki n cần thi t trong ho t 

 ộn   ảm bả   h n    h ng d ch COVID-19. Hi n t     ó 

04 cấ   ộ d ch theo Ngh  quy t 128 gồm: 

- Cấ  1: N       thấ  (  nh th  ng m  ) t  n   ng 

v         nh  
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- Cấ  2: N       t  n    nh t  n   ng v       

  n   

- Cấ  3: N           t  n   ng v            

- Cấ  4: N        ất     t  n   ng v        ỏ. 

3  

Cử     V  V n T  ,     p ố T n 

L p, p ƣờn  Đ n  Hòa(*):    n n h  

 á        n  h   n n        ả      t 

 á     n          ấp quy n s  dụng 

 ất  h  n     dân t    h  dân    710  

Đông Hòa Công an tỉnh 

N    23/3/2018  C     n Cảnh  át      t   C n   n 

t nh   nh    n     Q   t   nh kh i t  vụ án V   h m quy 

  nh v  quản        dụn  t    ản Nh  n     â  thất th át  

  n   h   ảy ra t    h  n    n       th      ĩ An (n      

th nh  h   ĩ An)  t nh   nh    n   

N    29/11/2018  C     n Cảnh  át      t   C n  

an t nh   nh    n     Q   t   nh kh i t  b    n   i v   L  

X ân Ch nh    tội Vi ph         nh v  quản        dụn  t   

sản Nh  n     â  thất th át    n   h     á  dụng bi n  há  

n  n  h n cấ      hỏ  n      t    Q á t  nh    u tra vụ án  

n    11/6/2019 C     n Cảnh  át      t   C n   n t nh 

  nh    n     ngh  Hộ   ồn    nh   á t    ản th  ng 

    n t  n  t  tụn  h nh    t nh   nh    n    nh   á 93    

 ất      nh   á t    ản t  n  ất (nh   ) củ  47     ất t i Khu 

nh     án  ộ    n  nhân    n C n  t  710    n n    

18/6/2019  C     n Cảnh  át      t   C n   n t nh   nh 

   n     Q   t   nh t     nh  h     u tra vụ án    Q   t 

  nh t     nh  h     u tra b  can do h t th i h n    u tra 

nh n   h    ó   t quả   nh   á t    ản thất th át    n   h     

         x      ụ án  V  c t     nh  h       t      t  n h nh 

  nh   á t    ản   ợc th c hi n   n n    L  X ân Ch nh 

ch t  N    14/6/2021  C     n Cảnh  át      t   C n   n 

t nh ra Quy t   nh   nh  h     u tra vụ án    Quy t   nh 
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  nh  h     u tra b    n L  X ân Ch nh  Cá      t   nh t  n 

  ợc Vi n ki    át nhân dân t nh   nh    n    t luận    

 ó   n         n        nh  há    ật. 

N    07/09/2021  C     n Cảnh  át      t   C n  

an t nh th        ảng ủ  C n   n t nh  á   áo s  65-

 C/  CA  á   á     xuất  h  ng tr c T nh ủy ch    o Ủy 

  n nhân dân t nh       á  S   N  nh  h   n n   e    t 

cấ   ất  h   á  hộ dân the        nh  há    ật. 

4  

Cử     P an T an  Hồng, khu phố 

T n P ƣớ , p ƣờn  T n B n :    n 

n h  l    èn  h  u  án  t   n    ng 

Mỹ Ph  c -  ân V n   á     n   ù  

Th  X ân nh    ảm bả   n t  n  h  

n     th            th n   

Tân Bình 
Sở Giao 

thông Vận tải 

Hi n t      ng Mỹ Ph  c –  ân V n    n ti     á  

   n   ù   h  X ân      ợc l     t  ầ   ủ h  th ng chi u 

 án  t  n t   n. 

5  

Cử     P an T an  Hồng, khu phố 

T n P ƣớ , p ƣờn  T n B n (*): 

 (1) Phản ánh d  án  h  dân    An 

   n        h  tần   h   h  n th  n  

cấ  tá    nh     h  n     dân   khu 

v c thấ   h    â  d ng b   è     n 

n h  n  nh  h   n n   h    o chủ  ầ  

t  d  án An    n   â   è  h  tá    nh 

    h  n     dân  

(2)    n n h  n  nh  h   n n   e    t 

    t   n  h    ấ   ất tá    nh     h  

 á  hộ dân th ộ  d  án   n    nh 

   n   

Tân Bình 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

(1) Dự án K   d n  ƣ An T  n  

- D  án  h  nh    Th  n      An    n    ợc 

UBND t nh chấp thuận chủ t   n  t    h  n   ân   nh  

th nh  h   ĩ An;   N  th nh  h   ĩ An  h  d   t quy 

ho ch v i tổng di n t  h 117 462 3 
2
. 

- C n  t   N    ầ  t  Xâ  d ng An Tr n     

  ợc UBND t nh       ất ( ợt 1)    th c hi n d  án   i 

di n t  h 39 077 4 
2
. 

-    n    á t  nh  á    nh   á  ất g      ng m c do 

 h   ất d  án t      á    i 03 tuy n    ng. S      n    n 

   M   t   n      h i hợ   á  S   n  nh    n       n    n 

giải quy t  N    18/11/2019    N  t nh  ó V n  ản s  

5902/UBND-KT chấp thuận cho d  án   ợ   á    nh theo 
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(3) Phản ánh    t      nh  u lần ki n 

ngh  n  nh  h   n n   e    t  ấ    ấ  

 h n  nhận     n    dụn   ất  h   á  

hộ dân th ộ  d  án    n   h nh   ất 

M   nh n    n nay vẫn  h     ợc giải 

quy t d t          n n h  n  nh  h c 

n n   e    t   ải quy t d t    m vấn 

   t  n  

tổn    á t    ất của cả d  án    the  03 t   n    n  (   ng 

L   ồn  Ph n      ng nội bộ t  n 9   h  nh     ất M i, 

   ng nội bộ t  n 9   h  dân      i Quang).  

- S      n    n    M   t   n      ó V n  ản    

ngh  C n  t     n h  V n  h n    n      ất     t  n h nh 

 á   ậ      ồ  hân    t    h  t  n  h   ất th c hi n d  án 

theo 03 tuy n    n      ó        á    nh   á  ất t nh n hĩ  

vụ t    h nh the        nh.  

- N    12/6/2020  S      n    n    M   t   ng m i 

C n  t  An    n  t     ổi v  vi c ti n h nh  á   ậ      ồ 

 hân    t    h  t  n  h   ất th c hi n d  án   he   ó    i 

di n C n  t   h     t: trong dự án có một phần diện tích 

Công ty không thỏa thuận bồi thường được cho các hộ dân, 

nên Công ty đang phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa 

phương xin ý kiến UBND tỉnh loại bỏ phần diện tích nêu 

trên ra khỏi ranh giới dự án và thực hiện điều chỉnh quy 

hoạch. Do đó, Công ty kiến nghị tạm ngưng việc xác định 

giá đất của dự án. Sau khi quy hoạch chi tiết được cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt, Công ty sẽ tiếp tục lập các thủ tục 

về đất đai theo đúng quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường 

đề nghị Công ty có Văn bản báo cáo cụ thể về vấn đề nêu 

trên để làm cơ sở triển khai thực hiện      nh  n   n nay 

vẫn  h   nhận   ợ   á   á   ủ  C n  t   

- L  n    n   n vi c ki   t   t nh h nh t   n khai d  

án  h  nh    th  n    i An Trung, UBND t nh  ó V n 

bản s  11/UBND-   n    03/01/2020      S  Xâ  d ng 

     N  th nh  h   ĩ An      át   á   á    N  t nh. 

N    27/02/2020  S  Xâ  d n      á   á    N  t nh v  
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t nh h nh th c hi n d  án  N    09/6/2021  S      n    n 

   M   t   n   ó V n  ản trả l i ki n ngh   á  hộ dân (ông 

Ngô Quý Tư và 34 hộ dân)    n    n d  án     h    o 

Thanh tra S       át nội dung ki n ngh  củ   á  hộ dân (về 

việc các hộ dân có mua đất nền thuộc dự án của Công ty 

TNHH Đầu tư Xây dựng An Trung, nhưng trong nhiều năm 

qua Công ty vẫn chưa hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng và chưa 

bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)    x        

ph   h nh  h nh  ủ  C n  t  the        nh. 

UBND t nh sẽ ti p tục ch       á  S   n  nh    

  N  th nh  h   ĩ An        c v i chủ  ầ  t    hẩn 

t   n         á   ấn    của D  án       n ngh  của c  tri. 

 (2) Dự án Đ n  B n  Dƣơn  

- D  án  h  dân     h  n    i D ch vụ   n    nh 

   n       ợc Ủ    n nhân dân th      ĩ An  h  d   t, 

   u ch nh quy ho ch chi ti t tỷ l  1/500    Q   t   nh v i 

tổng di n t  h 126 7h     n nay, Chủ  ầ  t       ợc Ủy ban 

nhân dân t nh       ất 06  ợt v i di n t  h 110 1h       n  

     át    lập thủ tụ        ất   i v i phần di n t  h   n   i. 

- Hi n nay, Ủ    n nhân dân t nh   n       t á h 

nhi m Ủ    n nhân dân th nh  h   ĩ An  h    o Hộ   ồng 

bồ  th  ng, hỗ trợ tá    nh    t  p tục ph i hợp v   C n  t  

 N   Phát t   n    th    n    nh    n  nh nh  hón  

h  n th nh    c bồ  th  ng, giả   hón    t b n     tá    nh 

    h   á  hộ dân      ó  S      n    n    M   t   ng 

ki n ngh  Ủ    n nhân dân t nh ti p tục ch    o Ủy ban 

nhân dân th nh  h   ĩ An  h i hợ  C n  t   N   Phát 

tri n    th    n    nh    n          át  á  t   ng hợ  tá  
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  nh     th c hi n  á  thủ tụ     s m cấp Giấy ch ng nhận 

quy n s  dụn   ất  h   á  hộ dân th ộc di n tá    nh     ủa 

d  án  

(3) Dự án K   n à ở   n  n  n T n B n  do 

C n   y C  phần T  n  T àn  làm   ủ đầ   ƣ, Dự án 

Đất Mới 

- Dự án K   n à ở   n  n  n T n B n  

+ D  án  h  nh      n  nhân  ân   nh d  C n  t  

Cổ phần    n   h nh (d  nh n h    nh  n        ổ phần 

hó     từ n    01/7/2005)      hủ  ầ  t  t    h  n   ân 

  nh  th nh  h   ĩ An  N    08/11/2013, Ủ    n nhân dân 

th nh  h   ĩ An   n h nh Q   t   nh  h  d   t  ồ án     

ho ch chi ti t d  án   i tổng di n t  h 70 708 
2
.  

+ N    09/6/2017   h nh t   t nh   n h nh   t luận 

s  01/KL-TTr thanh tra d  án       ngh  C n  t  Cổ phần 

   n   h nh  hẩn t   n     n h   á        n  h   n n  

th c hi n  á  thủ tụ  h nh  h nh     ất       â  d n   h  n 

th nh n hĩ   ụ t    h nh     ất the        nh (hiện trạng 

các hộ dân đã sinh sống ổn định trong dự án, đã xây dựng 

325/412 lô đất không có giấy phép xây dựng).   

+ N    19/3/2018  C n  t       ợc Ủ    n nhân 

dân t nh       ất   h  th    ất t   Q   t   nh    688/Q -

UBND v i di n t  h 70.675,5m
2
. N    13/9/2018  Ủy ban 

nhân dân t nh t nh   n h nh Q   t   nh    2561/Q -  N  

 h  d   t   n   á  ất    th   h  n n hĩ   ụ t    h nh  S   

 ó  C n  t   ó   n  ản ki n ngh   e    t   n   á th c hi n 

n hĩ   ụ t    h nh     h    n    n   á n        á       he  

t  nh      ủ  C n  t   d  án   ợc tri n  h         th c hi n 
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chuy n nh ợng phần l n di n t  h  ất trong d  án  h   á  

hộ dân từ t   c khi cổ phần hó  (từ th        t     n   

2005).  

+    giải quy t ki n ngh  củ  C n  t   Ủ    n nhân 

dân t nh         S       h nh th        e    t    ải 

quy t  N    23/01/2019  S       h nh  ó V n  ản    xuất 

Ủ    n nhân dân t nh t nh  á   h  n  án          n ngh  

củ  C n  t  Cổ  hần    n   h nh  N    03/4/2019  Ủy 

  n nhân dân t nh  ó V n  ản   n   ki n Ban Cán     ảng 

Ủ    n nhân dân t nh t nh    n    n   n    xuất của S      

 h nh   ồng th     ùn  n    03/4/2019    n Cán     ảng 

Ủ    n nhân dân t nh  ó      h  ng tr c T nh ủ    n   

ki n x        n    n   n n hĩ   ụ t    h nh  ủ  C n  t  Cổ 

phần Trun   h nh t i d  án t  n    n nay, Uỷ   n nhân dân 

t nh   n   e    t  h    o v  vấn    n    

- Vi c cấp Giấy ch ng nhận quy n s  dụn   ất cho 

 á  hộ dân:   n n   C n  t   h   h  n th nh n hĩ   ụ t   

 h nh   h     ợc cấp Giấy ch ng nhận quy n s  dụn   ất 

    h     ợc ki m tra nghi   th        h  tần  n n  h   

 ủ          cấp giấy ch ng nhận quy n s  dụn   ất  h   á  

hộ dân  

- K   n à ở Đất Mới: 

+ D  án  h  nh     ất M   d  C n  t  Cổ phần  ất 

M        hủ  ầ  t       ợc Ủ    n nhân dân t nh chấp thuận 

chủ t   n   ầ  t . D  án      ợc Ủ    n nhân dân th nh  h  

 ĩ An  h  d   t quy ho ch chi ti t     á  nhận bản cam k t 

bảo v      t   ng v i di n t  h 86 888 4 
2
 t    h  n   ân 

  nh  th nh  h   ĩ An   ồng th    C n  t  Cổ phần  ất M i 
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     ợc Ủ    n nhân dân t nh       ất   h  th    ất     ấp 

giấy ch ng nhận quy n s  dụn   ất 02  ợt    th c hi n d  án 

v i tổng di n t  h 86 533 
2
 (theo di n t  h      c th c t  t  n 

d  án)  

+ D  án   ợc Thanh tra t nh th nh t        n h nh 

K t luận s  25/KL-    n    26/8/2019    vi c chấ  h nh 

 á        nh  há    ật    th c hi n n hĩ   ụ t    h nh    

 ất       i v    á  d  án  ất  ộng sản do C n  t  Cổ phần 

 ất M        hủ  ầ  t    ồng th i, Ủ    n nhân dân t nh    

  n h nh C n    n th ng nhất v i K t luận s  25/KL-TTr 

n    26/8/2019 của Thanh tra t nh, giao S  Xâ  d ng chủ 

t     h i hợp v    á        n   n       n    n n h  n        

xuất x       i v    h  nh     ất M i do C n  t  Cổ phần 

 ất M        hủ  ầ  t    

+ S  Xâ  d n        n ngh     n    n   n vi c cấp 

giấy ch ng nhận quy n s  dụn   ất thuộc d  án  h  nh    

 ất M i   ồng th i, Ủ    n nhân dân t nh     h    o t   C n  

  n    1944/UBND-   n    22/04/2020   ụ th : 

“1. Giao Sở Xây dựng tiếp tục hướng dẫn Công ty Cổ 

phần Đất Mới trong quá trình hoàn thiện hồ sơ pháp lý 2 dự 

án, đảm bảo về chất lượng công trình, thành phần hồ sơ làm 

cơ sở cho việc bàn giao công trình về cho địa phương quản lý. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho người dân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

(chưa cấp sở hữu tài sản khác gắn liền với đất) thuộc hai dự 

án nêu trên sau khi Công ty Cổ phần Đất Mới đã hoàn 

thành việc đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật của 
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dự án theo quy định. 

3. Đối với Công ty Cổ phần Đất Mới: 

- Khẩn trương lập và trình cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc 

đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án (thẩm định 

công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp phép xây dựng công trình 

hạ tầng kỹ thuật), đồng thời đầu tư hoàn chỉnh các công 

trình hạ tầng kỹ thuật đã được phê duyệt; Lập và trình cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt thiết kế cơ sở (phần nhà ở) 

của các dự án theo quy hoạch chi tiết được duyệt trước khi 

Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho người dân nhận chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất.  

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát 

đảm bảo việc xây dựng nhà ở của người dân theo đúng mẫu 

nhà đã được Sở Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở, tuân thủ 

quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị của dự án đã được phê 

duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan (đối với 

các lô đất ở chưa xây dựng nhà ở). Trường hợp các công 

trình xây dựng chưa theo quy hoạch chi tiết được duyệt, chủ 

đầu tư cần điều chỉnh các chỉ tiêu về quy hoạch kiến trúc 

cảnh quan cho phù hợp điều kiện thực tế triển khai. 

- Thời gian hoàn thiện thủ tục pháp lý và trình cơ quan 

có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

các hộ dân tại 2 dự án là ngày 31/12/2020. 

4. Đối với các hộ dân đã nhận chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất tại hai dự án nêu trên nhưng chưa xây dựng 

nhà ở, thì phải thực hiện việc xây dựng nhà ở theo đúng 
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mẫu nhà quy định, tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô 

thị đã được phê duyệt, trong quá trình xây dựng cần phối 

hợp với chủ đầu tư để đảm bảo chất lượng công trình.” 

+   n nay, S      n    n    M   t   n   h   nhận 

  ợ    n  ản của S  Xâ  d n   C n  t  Cổ phần  ất M i 

 á    nh    h  n th nh       ầ  t   â  d n    n  t  nh h  

tầng kỹ thuật của d  án the        nh    n  nh     c t ân thủ 

quy ho ch chi ti t    th  t k     th       ợ   h  d   t của 

 á  hộ dân t  n  d  án      ó     ngh   á  hộ dân th ộc d  

án  h i hợ  C n  t  Cổ phần  ất M       á        n  h nh 

quy n      h  n  n h    t   th c hi n    h  n th nh  á  nội 

dung theo K t luận s  25/KL-    n    26/8/2019  ủa Thanh 

tra t nh, ch    o của Ủ    n nhân dân t nh  S    h  h  n th nh 

 á  nộ  d n  n   t  n  S      n    n    M   t   ng sẽ th c 

hi n  á  thủ tục cấp giấy ch ng nhận quy n s  dụn   ất cho 

 á  hộ dân the        nh. 

6  

Cử tri t  3, khu phố T n An, p ƣờng 

T n Đ n  H ệp: phản ánh  ỏ  á  ủ  

C n  t  3/2    h t th   h n ho t  ộng 

nh n    n nay vẫn   n h  t  ộng (xay 

 á)       nh ễ      t   n   â  ảnh 

h  ng s c khỏe n     dân     ngh  

n  nh ch   n n     m tra, x     t nh 

tr n  t  n  

Tân Đông 

Hiệp 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

C n  t  Cổ phần  ầ  t  Xâ  d n  3/2 (n   C n  t  

Cổ phần CIC39)      ợc Ủ    n nhân dân t nh cấ   h   

 h   thá   ỏ  á  â  d n   ân   n     p, th i h n   n h t 

n    31/12/2019      nh  n  d  ảnh h  ng của d ch Covid-

19 n n C n  t  CIC39  h n  th  h  n th nh   n  tá   ón  

c a mỏ  ân   n       the    n        nh, hi n n   C n  

t    n  t  nh   N  t nh  e    t  h      h n th i gian th c 

hi n   n 30/06/2022. 

Hi n n    C n  t  CIC39  h n    n h  t  ộng khai 

thá   á  â  d n       n  th c hi n   n  tá   ải t    ón  

c a mỏ theo Quy t   nh s  18/Q -  N  n    06/01/2021 

của Ủ    n nhân dân t nh  C n  t  CIC39    thá  dỡ 09/11 
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 á  n h  n  á    n 02  á    n     dùn          á tận thu 

từ vi   thá  dỡ    n    n  á       á   á  tản   á hộ    n 

tồn t       tập k t. Vi c xay nghi n  á   n tồn t          h  t 

 ộng sản xuất kinh doanh củ  C n  t CIC39  



 

 

Phụ lục IV 

TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ BA - HĐND TỈNH KHÓA X 

TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TÂN UYÊN 

(Ban hành kèm theo Công văn số 62/HĐND-VP ngày 31/3/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh) 
 

ST

T 
KIẾN NGHỊ CỬ TRI 

XÃ, 

PHƯỜNG, 

T.TRẤN 

ĐƠN VỊ 

TRẢ LỜI 
NỘI DUNG TRẢ LỜI 

1  

Cử tri Nguyễn Văn Thanh, ấp Điều 

Hòa, xã Bạch Đằng: phản ánh hiện nay 

các chính sách hỗ trợ vườn bưởi theo 

Quyết định 63/2016/QĐ-UBND ngày 

20/12/2016 của Ủy ban nhân tỉnh Bình 

Dương về ban hành quy định về chính 

sách hỗ trợ giữ và phát triển cây ăn quả 

đặc sản tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 

– 2021 đến đã kết thúc. Tuy nhiên, hiện 

bà con nông dân xã Bạch Đằng gặp 

nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng bởi đại 

dịch Covid-19, nông sản tiêu thụ chậm, 

đặc biệt là cây bưởi. Kiến nghị ngành 

chức năng xem xét tiếp tục có chính sách 

hỗ trợ cho người nông dân trồng bưởi để 

người dân an tâm sản xuất. 

Bạch Đằng 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

Nông thôn 

    Ngày 12/01/2022 UBND tỉnh có Báo cáo số 

03/BC-UBND gửi HĐND tỉnh về kết quả thực hiện 

Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 

của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ giữ và 

phát triển vườn cây ăn quả đặc sản tỉnh giai đoạn 2017 - 

2021; theo đó, UBND tỉnh đã đề xuất không tiếp tục 

thực hiện chính sách hỗ trợ giữ và phát triển vườn cây 

ăn quả đặc sản tỉnh Bình Dương trong giai đoạn tiếp 

theo. 

Để phát triển nông nghiệp theo hướng nông 

nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phù 

hợp với chủ trương, định hướng phát triển nông nghiệp 

của tỉnh; hỗ trợ nông dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật 

trong sản xuất, kết hợp phát triển nâng cao năng suất, 

chất lượng vườn cây, mở rộng thị trường tiêu thụ, giữ 

vững mảng xanh đô thị, góp phần cải thiện môi trường 

và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân 

tỉnh phân công cho các Sở, ngành, địa phương thực hiện 

các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

a) Sở Nông nghiệp và PTNT: 
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- Phối hợp, hỗ trợ Ủy ban nhân dân thành phố 

Thuận An, thị xã Tân Uyên thực hiện nhiệm vụ thuộc 

lĩnh vực phụ trách. 

- Triển khai thực hiện tốt Dự án “Phát triển vùng 

cây ăn quả đặc sản gắn với du lịch sinh thái vùng phía 

Nam tỉnh Bình Dương”. Tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh mở rộng Dự án khi Dự án kết thúc trong năm 2022. 

b) UBND thị xã Tân Uyên: Đưa nội dung hỗ trợ 

vườn cây ăn quả đặc sản xã Bạch Đằng vào kế hoạch 

thực hiện thí điểm “Làng Thông minh” xã Bạch Đằng 

giai đoạn 2020 - 2025. 

c) Các Sở ngành liên quan: Căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện triển khai kịp thời, có hiệu quả các chương trình, 

kế hoạch, đề án của tỉnh thuộc lĩnh vực phụ trách. 

2  

Cử tri Nguyễn Văn Út, khu phố Phú 

Thọ, phường Phú Chánh: phản ánh 

trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã có chủ 

trương làm đường ĐT742 nhưng đến 

nay chưa được triển khai, vì hiện nay 

con đường ĐT742 quá nhỏ hẹp, lưu 

luợng xe lưu thông qua lại quá nhiều nên 

tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra. 

Kiến nghị UBND tỉnh sớm triển khai 

thực hiện dự án để đảm bảo an toàn giao 

thông. 

Phú Chánh 

UBND  

thị xã  

Tân Uyên 

UBND tỉnh đang xem xét, chấp thuận,  giao 

nhiệm vụ cho UBND thị xã Tân Uyên làm chủ đầu tư 

dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.742 đoạn qua thành phố 

Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên; sau khi UBND tỉnh 

chấp thuận, UBND thị xã Tân Uyên sẽ trình chủ trương 

đầu tư thực hiện dự án này. 
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Cử tri Võ Văn Ngài, khu phố Tân 

Phú, phường Tân Hiệp (*): phản ánh 

vụ án giết người tại phường Tân Hiệp, 

nghi can là Trần Hữu Hiệp đã xảy ra rất 

lâu nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết 

dứt điểm, tôi tiếp tục gửi đơn lên Tòa án 

nhân dân tỉnh (khoảng 2 tháng trước) 

nhưng đến nay chưa được đưa ra xét xử 

cũng như trả lời cho tôi. Kiến nghị 

ngành chức năng xem xét, chỉ đạo các 

cơ quan có liên quan sớm đưa vụ án ra 

xét xử một cách công bằng.  

 

Tân Hiệp 
Công an 

tỉnh 

Đối với vụ án trên, ngày 19/3/2021 Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã kết luận điều 

tra chuyển Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 

bị can Trần Hữu Hiệp về tội Giết người. Qua trao đổi 

với Tòa án nhân dân tỉnh được biết Tòa án nhân dân 

tỉnh sẽ đưa vụ án trên ra xét xử vào ngày 09/3/2022. 

4  

Cử tri Nguyễn Trung Hiếu, khu phố 

Phước Hải, phường Thái Hòa: Kiến 

nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức 

năng triển khai xây dựng hành lang vỉa 

hè trên tuyến đường ĐT 747B (đoạn từ 

ngã tư chùa Thầy Thỏ đến cầu Khánh 

Vân) để tạo mỹ quang đô thị và phần 

đường dành cho người đi bộ. 

 

Thái Hòa 

Sở Giao 

thông Vận 

tải 

Thời gian qua, Sở GTVT đã phối hợp cùng với 

các đơn vị, địa phương hữu quan, kiểm tra công tác đảm 

bảo an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Tân Uyên; 

theo đó, đã đề nghị Tổng Công ty Becamex IDC khẩn 

trương hoàn thiện vỉa hè ĐT.747b theo hồ sơ thiết kế. 

Hiện Tổng Công ty Becamex IDC đang lựa chọn nhà 

thầu để thi công. Thời gian dự kiến hoàn thành trong 

năm 2022. 

5  

Cử tri Hồ Minh Châu, khu phố Tân 

Ba, phường Thái Hòa: phản ánh các 

trường hợp nộp nợ tiền sử dụng đất theo 

điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị định số 

79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của 

Thái Hòa 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Căn cứ Điều 17, Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định Trách nhiệm của các 

cơ quan và người sử dụng đất trong việc xác định và tổ 

chức thu tiền sử dụng đất: 

… 
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Chính phủ, nhưng đến thời gian thực 

hiện theo Nghị định số 79/2019/NĐ-CP 

mà nằm trong thời gian thực hiện giãn 

cách xã hội khoá chặt, đông cứng do 

dịch bệnh Covid-19 không thực hiện 

việc nộp nợ tiền sử dụng đất được, do cơ 

quan Nhà nước không tiếp nhận giải 

quyết thủ tục hành chính, sau thời gian 

giãn cách xã hội khoá chặt, đông cứng, 

người dân mới đi làm thủ tục nộp nợ tiền 

sử dụng đất, thì bị quá hạn theo thời gian 

quy định của Nghị định số 79/2019/NĐ-

CP. Đề nghị các ngành chức năng xem 

xét những trường hợp nợ tiền sử dụng 

đất mà bị ảnh hưởng do dịch bệnh 

Covid-19 được gia hạn thời gian thực 

hiện theo Nghị định 45/2014/NĐ-CP 

ngày 15/5/20214 của Chính phủ. 

“3. Cơ quan thuế: 

a) Xác định số tiền sử dụng đất phải nộp, số tiền 

sử dụng đất được miễn hoặc giảm theo quy định tại 

Nghị định này và thông báo cho người sử dụng đất 

đúng thời hạn. 

b) Tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, giải đáp thắc 

mắc, giải quyết khiếu nại về thu, nộp tiền sử dụng đất 

theo quy định của pháp luật về quản lý thuế”. 

Căn cứ quy định nêu trên đề nghị ông Hồ Minh 

Châu liên hệ cơ quan thuế để được hướng dẫn. 

6  

3. Cử tri Mai   ng B , ấp Thạnh 

Hiệp, xã Thạnh H i: 

(1) Phản ánh ngày 22/12/2021, Sở Giao 

thông vận tải có Công văn số 

4641/SGTVT-KHTC do Phó Giám đốc 

Nguy n Chí Hiếu k  gửi các địa phương 

ven sông Đồng Nai đoạn từ Km 45-250 

đến Km 69-950 tham vấn cộng đồng về 

nội dung đánh giá tác động môi trường 

của dự án  Nạo vét kết hợp thu hồi sản 

Thạnh Hội 

Sở Giao 

thông Vận 

tải 

- Về triển khai nạo vét luồng đường thủy trên sông 

Đồng Nai:  

Ngày 22/12/2021, Sở GTVT có Công văn số 

4641/SGTVT-KHTC về việc xin   kiến tham vấn cộng 

đồng về nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của dự án “Nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm trên luồng 

đường thủy Quốc Gia sông Đồng Nai” đối với các xã, 

người dân dọc tuyến sông Đồng Nai. 

Qua đó, các địa phương có đoạn sông được nạo 

vét đã có văn bản cụ thể   kiến nội dung tham vấn như 
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phẩm trên luồng đường thủy nội địa 

quốc gia sông Đồng Nai” và bản báo cáo 

đánh giá tác động môi trường... điều 

đáng chú   nhất trong văn bản này là 

người ta đặt ra mục tiêu khai thác 

800.000m
3 
cát trong vòng 168 ngày, kèm 

theo các văn bản kể trên là “Phiếu khảo 

sát cộng đồng” việc lấy phiếu khảo sát 

cộng đồng do Công ty CP Khoa học 

công nghệ - Môi trường Nam Việt đến 

tại địa phương trực tiếp đi lấy   kiến 

khảo sát vào ngày 29/12/2021 người dân 

địa phương ghi vào phiếu là không đồng 

  (người dân không đồng tình việc thực 

hiện dự án) nhưng người Công ty Nam 

Việt đã làm một phiếu khác là tán thành 

dự án và giả chữ k  để nộp cho UBND 

xã. Kiến nghị ngành chức năng cho kiểm 

tra việc triển khai thực hiện dự án này 

trên địa bàn thị xã Tân Uyên và huyện 

Bắc Tân Uyên. 

(2) Đề nghị ngành chức năng thực hiện 

việc cắm mốc thủy giới (sông Đồng Nai) 

để người dân chủ động có biện pháp hạn 

chế sạt lở (kè, đổ đá…). 

UBND phường Uyên Hưng, UBND xã Bạch Đằng của 

thị xã Tân Uyên; UBND xã Tân Mỹ, UBND xã Thường 

Tân của huyện Bắc Tân Uyên; UBND xã Thiện Tân, 

UBND xã Bình Lợi, UBND xã Bình hòa huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai. 

Về UBND xã Thạnh Hội đã có Báo cáo về việc 

xin   kiến tham vấn cộng đồng về nội dung báo cáo 

đánh giá tác động môi trường đối với dự án  Nạo vét 

kết hợp thu hồi sản phẩm trên luồng đường thủy nội địa 

quốc gia sông Đồng Nai”: Việc nạo vét đoạn 1, đoạn 2 

qua địa phận xã Thạnh Hội đa số người dân không tán 

thành việc thực hiện nạo vét gây sạt lở đất bờ sông.  

        - Về cắm mốc hành lang đường thủy: Căn cứ 

vào Thông tư của Bộ GTVT Quy định về quản l  đường 

thủy nội địa; Sông Đồng Nai qua địa bàn tỉnh Bình 

Dương tính từ cầu Đồng Nai đến ngã ba Sông Bé (bao 

gồm Nhánh cù lao Ông Cồn, cù lao Rùa, cù lao Bạch 

Đằng) dài 72,8 km, là tuyến sông Quốc gia do Cục 

Đường thủy nội địa Việt Nam quản l .  

Việc cắm mốc thủy giới, biển báo hiệu ĐTNĐ, 

phao tiêu do Chi cục Đường thủy khu vực 3 thực hiện. 

Ngày 16/02/2022 Sở GTVT đã có văn bản số 

465/SGTVT-VTPTNL đề nghị Chi cục Đường thủy khu 

vực 3 cắm mốc chỉ giới luồng và hành lang luồng và 

bàn giao cho địa phương để thực hiện công tác quản l  

xây dựng. 
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Cử tri Mai   ng B , ấp Thạnh Hiệp, 

xã Thạnh H i: kiến nghị UBND tỉnh 

đưa vào quy hoạch giai đoạn 2030-2040, 

nhà nước sẽ đầu tư xây dựng kè cho toàn 

bộ bờ sông ở 02 xã Thạnh Hội và Bạch 

Đằng vì đây không chỉ là lá phổi xanh 

mà còn là 02 viên ngọc qu  của thị xã 

Tân Uyên.  

Thạnh Hội 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

Nông thôn 

- Việc đầu tư xây dựng kè chống sạt lở bờ sông 

khu vực xã Thạnh Hội: Hiện nay, đã được Ủy ban nhân 

dân tỉnh giao cho UBND thị xã Tân Uyên thực hiện đầu 

tư Xây dựng kè chống sạt lở cù Lao Rùa, xã Thạnh Hội; 

Công trình được khởi công xây dựng ngày 11 tháng 01 

năm 2021 và hoàn thành vào ngày 22 tháng 9 năm 

2022. 

- Việc kiến nghị đầu tư xây dựng kè bờ sông xã 

Bạch Đằng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

ghi nhận và sẽ có   kiến đề xuất việc đầu tư Xây dựng 

kè bảo vệ bờ sông Đồng Nai, khu vực xã Bạch Đằng 

vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. 

8  

Cử tri Nguyễn Thị Kim Liên, khu phố 

7, phường Uyên Hưng: đề nghị xem xét 

hỗ trợ chế độ chính sách thai sản cho 

người hoạt động không chuyên trách. 

Uyên Hưng Sở Nội vụ 

Luật Bảo hiểm Xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 

tháng 11 năm 2014 quy định từ ngày 01 tháng 01 năm 

2016 người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc 

đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và hưởng 

các chế độ sau: 

- Chế độ hưu trí: Người hoạt động không chuyên 

trách cấp xã tham gia lao động, khi đến hết tuổi lao 

động và nghỉ hưu theo luật định thì được hưởng chế độ 

hưu trí. 

      - Chế độ tử tuất: Người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 

mà bị chết thì người lo mai táng được hưởng trợ cấp 

mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm người 

có tham gia BHXH chết. 
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      Do đó, chế độ chính sách thai sản cho người 

hoạt động không chuyên trách không thuộc đối tượng 

được xem xét, hỗ trợ. 



 

 

Phụ lục V 

TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ BA - HĐND TỈNH KHÓA X 

TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BẾN CÁT 

(Ban hành kèm theo Công văn số 62/HĐND-VP ngày 31/3/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh) 
 

ST

T 
KIẾN NGHỊ CỬ TRI 

XÃ, 

PHƯỜNG, 

T.TRẤN 

ĐƠN VỊ 

TRẢ LỜI 
NỘI DUNG TRẢ LỜI 

1  

Cử tri Trần Văn Hoàng, ấp An 

Thuận, xã Phú An và cử tri Vũ 

Thắng, ấp Lồ Ồ, xã An Tây: 

phản ánh tuyến đường ĐT744 

(đoạn trước cổng Trường Tiểu 

học Hồ Hảo Hớn và đoạn từ Khu 

Công nghiệp Việt Hương II đến 

Ngã tư Thùng Thơ) hư hỏng, xuất 

hiện nhiều ổ gà. Đề nghị ngành 

chức năng sớm giải quyết để đảm 

bảo an toàn cho người dân khi 

tham gia lưu thông tại khu vực 

này. 

An Tây, 

Phú An  

Sở Giao 

thông Vận 

tải 

Hiện Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức thi công 

và hoàn thành dặm vá ổ gà trên ĐT.744. 

 

2  

Cử tri Đào Thị Trường, khu 

phố 5, phường Mỹ Phước: phản 

ánh dọc 2 bên tuyến đường Quốc 

lộ 13 (đoạn đi qua địa bàn khu 

phố 5) từ Công ty Cổ phần Phúc 

Sinh đến Trạm xăng dầu Bến Cát  

khi mưa bão gây ngập úng cục bộ 

Mỹ Phước 

Sở Giao 

thông Vận 

tải 

Hiện đoạn trên Công ty cổ phần Phát triển Hạ 

tầng Kỹ thuật (Chủ đầu tư) đã thi công hoàn thành hệ 

thống cống thoát nước dọc bên phải tuyến trong năm 

2021, Công ty sẽ tiếp tục thi công hệ thống thoát nước 

dọc bên trái tuyến trong năm 2022. 
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tại khu vực, không đảm bảo an 

toàn giao thông cho người dân 

lưu thông qua khu vực trên và gây 

ô nhiễm môi trường do chưa được 

lắp đặt hệ thống cống thoát nước. 

Kiến nghị ngành chức năng xem 

xét, giải quyết tình trạng trên. 

3  

Cử tri Nguyễn Văn Giúp, khu 

phố 3B, phường Thới Hòa: kiến 

nghị ngành chức năng sớm thi 

công hoàn thành hệ thống cống 

thoát nước dọc 2 bên tuyến đường 

Quốc lộ 13 trên địa bàn khu phố 2 

(đoạn từ ngã ba Lăng xi đến cây 

xăng ASD); khu phố 3B (đoạn từ 

UBND phường Thới Hòa đến 

cống Út Nheo) và một phần khu 

phố 3A (đoạn từ cây xăng Thới 

Hòa đến cống Mỹ Phước 3).  

 

Thới Hòa 

Sở Giao 

thông Vận 

tải 

Thời gian qua để giải quyết thoát nước trên Quốc 

lộ 13 đoạn qua phường Thới Hòa, Công ty đã thi công 

hoàn thành trong năm 2021 gồm các đoạn sau: Đối với 

Đoạn trước cây xăng ASD, đoạn từ UBND phường 

Thới Hòa đến cổng Mỹ Phước 3. Đối với đoạn từ cây 

xăng Thới Hòa đến cổng Mỹ Phước 3, Công ty sẽ khảo 

sát để xây dựng kế hoạch thi công trong năm 2022. 

4  

Cử tri Nguyễn Văn Giới, khu 

phố 3B, phường Thới Hòa: đề 

nghị ngành chức năng sớm triển 

khai tiêm vaccine cho trẻ từ 12 

tuổi trở xuống để đảm bảo an toàn 

phòng, chống dịch bệnh cho các 

em học sinh khi trở lại học tập 

trực tiếp. 

Thới Hòa Sở Y tế 

Việc tiêm chủng vắcxin phòng COVID-19 cho 

các đối tượng, trong đó, có đối tượng cho trẻ từ 12 tuổi 

trở xuống đều phải theo quy định của Bộ Y tế; việc 

quyết định cho trẻ từ 12 tuổi trở xuống và tiêm loại 

vắcxin gì, liều lượng bao nhiêu… phải chờ văn bản 

chính thức cho phép và phân bổ vắc xin từ Bộ Y tế. 
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Cử tri Nguyễn Thị Gái, khu phố 

3A, phường Thới Hòa(*): phản 

ánh gia đình của tôi và công ty 

Becamex có hợp đồng chuyển 

nhượng đất tại khu dân cư 5A và 

5C từ năm 2015, tuy nhiên, đến 

nay v n chưa được cấp Giấy 

chứng nhận quyền s  dụng đất. 

Đề nghị ngành chức năng sớm 

xem xét, giải quyết. 

Thới Hòa 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi 

trường 

- Qua rà soát hồ sơ, hiện nay trên địa bàn 

phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát có khu dân cư 5A, ấp 

5 do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - 

CTCP làm chủ đầu tư: Đối với các khu dân cư này, 

Tổng Công ty Becamex đã được Ủy ban nhân dân Tổng 

Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP đã 

được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất với tổng diện tích 

1.243.529,5m
2
. Đến nay, Tổng Công ty đã thực hiện 

nghĩa vụ tài chính và đã được Sở Tài nguyên và Môi 

trường cấp giấy chứng nhận quyền s  dụng đất. Đây là 

một trong những điều kiện để người dân nhận chuyển 

nhượng quyền s  dụng đất trong khu dân cư được cấp 

giấy chứng nhận quyền s  dụng đất và thực hiện các 

quyền liên quan đến khu đất. Hiện nay, Tổng Công ty 

đang rà soát hồ sơ thực hiện điều chỉnh mục đích s  

dụng đất do điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết 

(tỷ lệ 1/500) Khu dân cư ấp 5A thuộc phường Thới 

Hòa. Sau khi Tổng Công ty thực hiện xong thủ tục trên 

và nộp hồ sơ  để thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy 

chứng nhận quyền s  dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển 

nhượng thuộc dự án khu dân cư. Sở Tài nguyên và Môi 

trường sẽ thực hiện kiểm tra hiện trạng cơ sở hạ tầng và 

có thông báo theo quy định. 

- Khu dân cư 5C Thới Hòa tại phường Thới Hòa 

do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – 

CTCP làm chủ đầu tư: Đối với các khu dân cư này, 

Tổng Công ty Becamex được giao đất  với tổng diện 
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 tích 1.941.289m2. Đến nay, Tổng Công ty đã thực hiện 

nghĩa vụ tài chính và đã được Sở Tài nguyên và Môi 

trường cấp giấy chứng nhận quyền s  dụng đất. Hiện 

nay, Tổng Công ty đang rà soát hồ sơ thực hiện điều 

chỉnh mục đích s  dụng đất do điều chỉnh cục bộ đồ án 

quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu dân cư ấp 5C thuộc 

phường Thới Hòa. Sau khi Tổng Công ty thực hiện 

xong thủ tục trên và nộp hồ sơ để thực hiện thủ tục đăng 

ký, cấp Giấy chứng nhận quyền s  dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người 

nhận chuyển nhượng thuộc dự án khu dân cư, Sở Tài 

nguyên và Môi trường sẽ thực hiện kiểm tra hiện trạng 

cơ sở hạ tầng và có thông báo theo quy định. 



 

 

Phụ lục VI 

TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ BA - HĐND TỈNH KHÓA X 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DẦU TIẾNG 

(Ban hành kèm theo Công văn số 62/HĐND-VP ngày 31/3/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh) 
 

ST

T 
KIẾN NGHỊ CỬ TRI 

XÃ, 

PHƯỜNG, 

T.TRẤN 

ĐƠN VỊ 

TRẢ 

LỜI 

NỘI DUNG TRẢ LỜI 

1  

Cử tri ấp Long Chiểu, xã Long 

Tân: kiến nghị ngành chức năng 

xem xét nâng cấp hệ thống cống 

thoát nước ngang trên tuyến đường 

ĐT749A (đoạn từ ngã ba Long Tân 

về hướng xã Long Nguyên, huyện 

Bàu Bàng) do hiện nay cống thoát 

nước ngang rất nhỏ, đường thì đang 

nâng cấp sửa chữa nâng cao dẫn đến 

việc khi trời mưa nước không thoát 

kịp gây nước ngập cục bộ 02 bên 

nhà dân trên đoạn đường này. 

Long Tân 

Sở Giao 

thông 

Vận tải 

Trong năm 2021, Sở Giao thông Vận tải đã thực hiện hoàn 

thành công tác duy tu, sửa chữa ĐT.749a, trong đó, có xây dựng 

hệ thống thoát nước dọc đoạn từ Km10+440,5 đến Km10+787,5 

(bên phải tuyến) và từ Km10+711,5 đến Km10+837,5 (bên trái 

tuyến) để giải quyết ngập nước đoạn trường THCS Long Bình 

và thay thế cống ngang hiện hữu (Km10+774,5) không đảm bảo 

thoát nước. 

2  

Cử tri ấp Hòa Cường, xã Minh 

Hòa: kiến nghị ngành chức năng 

xem xét việc cắm mốc cao trình hồ 

Dầu Tiếng 26.9 như hiện nay làm 

một số hộ dân mất toàn bộ diện tích 

đất; đồng thời đề nghị ngành chức 

năng cần cắm mốc cụ thể khu vực 

bán ngập trên hồ Dầu Tiếng.  

Minh Hòa 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát 

triển 

Nông 

thôn 

Hồ chứa nước Dầu Tiếng là công trình quan trọng liên quan 

đến an ninh quốc gia theo quy định do Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quản lý và được giao cho Công ty TNHH một 

thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa (thuộc Bộ 

Nông nghiệp và PTNT) trực tiếp quản lý, khai thác và bảo vệ. 

Theo quy định tại Thông tư số 27/2012/TT-BNNPTNT, 

ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban 
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 hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình thủy lợi, thì “ 

Vùng bán ngập của hồ chứa nước là vùng mặt đất của lòng hồ 

nằm ở ven bờ thường bị ngập trong mùa lũ, được tính từ cao 

trình mực nước dâng bình thường đến mực nước lớn nhất kiểm 

tra” và “ Vùng ngập thường xuyên là vùng mặt đất của lòng hồ 

nằm từ mực nước dâng bình thường trở xuống, đây là vùng đất 

tạo dung tích làm việc của hồ chứa”. 

Vậy, vùng bán ngập của hồ chứa nước Dầu Tiếng được xác 

định từ cao trình +24,4m (mực nước dâng bình thường) đến cao 

trình + 26,92m (mực nước lũ kiểm tra). 

Việc cắm mốc cao trình +26,92m hiện nay chưa thực hiện; 

việc cắm mốc phạm vi bảo vệ hồ Dầu Tiếng: Hiện nay, Công ty 

TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước 

Hòa đã hoàn thành việc cắm mốc chỉ giới tại cao trình +24,4m. 

3  

Cử tri ấp Đ ng   n, xã Minh 

Thạnh: hiện nay tuyến đường 

ĐT749B (đoạn đường từ Cầu Bà Và, 

tỉnh Bình Phước đến xã Minh Hòa, 

huyện Dầu Tiếng) có lưu lượng xe 

qua lại nhiều, đường quá h p và 

chưa có hệ thống cống thoát nước 

dọc hai bên nên khi trời mưa gây 

ngập úng ảnh hưởng đến việc đi lại 

của người dân và các hộ dân sống 

ven tuyến đường ĐT749B. Kiến 

nghị ngành chức năng quan tâm 

nâng cấp mở rộng tuyến đường này 

và đầu tư hệ thống cống thoát nước 

Minh 

Thạnh 

Sở Giao 

thông 

Vận tải 

- Trong giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công trung 

hạn có hạn, phải ưu tiên đầu tư trước các tuyến đường kết nối 

Vùng, giải quyết ùn tắc giao thông, nên việc đầu tư tuyến đường 

này (kết hợp xây dựng hệ thống thoát nước dọc) sẽ được các Sở, 

ngành tham mưu UBND tỉnh thực hiện sau năm 2025.  

- Nhằm giải quyết ngập nước khu vực giáp ranh xã Minh 

Hòa và xã Minh Thạnh năm 2021, Sở Giao thông Vận tải đã tổ 

chức thi công hệ thống cống dọc trên ĐT.749B đoạn từ 

Km6+915,50 đến Km7+177,50; từ  Km7+742,00 đến 

Km7+805,00 (bên phải tuyến) và từ Km6+915,50 đến 

Km7+180,50 (bên trái tuyến) và hoàn thành trong tháng 

12/2021. 
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dọc hai bên đảm bảo an toàn cho 

người tham gia giao thông.   

4  

Cử tri ấp Lê Danh Cát, xã Thanh 

Tuyền: kiến nghị ngành chức năng 

xem xét bổ sung thêm một số cống 

ngang trên tuyến đường ĐT749D vì 

hiện nay tuyến đường này đang thi 

công nhưng việc lắp đặt hệ thống 

cống ngang thoát nước quá ít, khi 

trời mưa nước từ trên lô cao su tràn 

xuống băng qua đường tràn vào nhà 

dân làm hư hỏng hoa màu.  

Thanh 

Tuyền 

Sở Giao 

thông 

Vận tải 

Hiện hệ thống thoát nước ngang trên ĐT.749D vẫn đảm bảo 

thoát nước tốt. Hàng năm, Sở Giao thông Vận tải đều thực hiện 

khảo sát, thay thế các cống ngang hiện hữu không đảm bảo 

thoát nước. Tuy nhiên việc bổ sung thêm các cống ngang theo ý 

kiến của cử tri là rất khó khăn do người dân không đồng tình 

cho xả vào phần đất canh tác của mình. 

Sở Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương 

khảo sát, bổ sung các cống ngang trên cơ sở đồng tình của 

người dân có đất trong phạm vi hạ lưu cống ngang. 



 

 

Phụ lục VII 

TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ BA - HĐND TỈNH KHÓA X 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ GIÁO 

(Ban hành kèm theo Công văn số 62/HĐND-VP ngày 31/3/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh) 
 

ST

T 
KIẾN NGHỊ CỬ TRI 

XÃ, 

PHƢỜNG, 

T.TRẤN 

ĐƠN VỊ 

TRẢ LỜI 
NỘI DUNG TRẢ LỜI 

1  

Cử tri Nguyễn Đăng Thanh, 

ấp Bình Hòa, xã An Bình: đề 

nghị ngành chức năng xem xét 

đấu nối điện tại các tuyến điện 

hạ thế và đèn chiếu sáng đoạn 

đường ĐT 741 (đoạn ấp Bình 

Hòa) vì hệ thống đèn chiếu sáng 

đã được trang bị trên địa bàn xã 

An Bình từ cuối năm 2020 đến 

nay nhưng chưa được thắp sáng. 

An Bình 

Sở Giao 

thông Vận 

tải 

1. Về Xây dựng hệ thống chiếu sáng ĐT.741: Hiện Công ty 

TNHH Một thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG đã trình Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thẩm định dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.741 tỉnh Bình Dương 

– phần bổ sung tại Tờ trình số 21/TTr-VRG ngày 17/01/2022, trong 

đó, có bổ sung hệ thống chiếu sáng, dự kiến thi công hoàn thành 

trong quý II/2024. 

 2. Về việc xem xét đấu nối điện tại các tuyến điện hạ thế vì hệ 

thống đèn chiếu sáng đã được trang bị trên địa bàn xã An Bình từ 

cuối năm 2020 đến nay nhưng chưa được thắp sáng: Sở Giao thông 

Vận tải sẽ chuyển kiến nghị đến UBND huyện Phú Giáo xem xét, 

xử lý. 

2  

Cử tri Phạm Thị Nhài, ấp 

Bình Thắng, xã An Bình: đề 

nghị ngành chức năng xem xét 

việc hỗ trợ cho các đối tượng lao 

động tự do là những hộ dân tự 

cạo mủ cao su của nhà nhưng 

vẫn bị ngừng cạo do thực hiện 

Chỉ thị 16. 

An Bình 

Sở Lao 

động, 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Nhằm hỗ trợ người dân, đặc biệt là người lao động tự do trên 

địa bàn tỉnh vượt qua khó khăn dưới tác động của đại dịch Covid-19, 

tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 09/2021/QĐ-

UBND ngày 16/7/2021 về việc hỗ trợ người lao động không có giao 

kết hợp đồng lao động và một số đối tượng khác bị tác động bởi dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (thời gian: thực hiện từ ngày 

27/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021). 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 
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4696/SLĐTBXH-BTXH ngày 10/8/2021 về việc tuyên truyền hướng 

dẫn xác định các đối tượng lao động tự do và hộ kinh doanh theo 

Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh 

Bình Dương. Trong đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã 

tuyên truyền hướng dẫn xác định các đối tượng khác phải tạm dừng 

công việc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để 

phòng, chống dịch Covid-19 (Điểm h Điều 1 Quyết định số 

09/2021/QĐ-UBND), như sau: 

- Những trường hợp khác như: người làm thuê trong lĩnh vực 

nông nghiệp: chăm sóc vườn, cạo mủ cao su, làm cỏ, be bờ, đắp 

mương, chăm sóc thu hái rau củ quả,.v.v...; làm thuê trong lĩnh vực 

dịch vụ: cắt tóc, hớt tóc, nhận giữ trẻ, chăm sóc trẻ tại nhà, giúp việc 

nhà, nhận làm hàng gia công, làm dịch vụ sửa chữa ô tô, xe gắn máy, 

đồ điện gia dụng, tài xế ô tô làm thuê, người làm thuê cho các cửa 

hàng hộ gia đình,.v.v... 

- Các trường hợp cụ thể khác chưa được nêu như trên sẽ do 

UBND cấp xã xem xét quyết định trên nguyên tắc: Công việc đang 

làm là nguồn thu nhập chính, đang bị giảm sâu thu nhập hoặc mất 

nguồn thu nhập và ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của cá nhân và 

gia đình họ. 

Do vậy, việc xem xét hỗ trợ cho các đối tượng lao động tự do là 

những hộ dân tự cạo mủ cao su của nhà nhưng vẫn bị ngừng cạo do 

thực hiện Chỉ thị 16 (Các trường hợp cụ thể khác chưa được nêu 

trong Công văn số 4696/SLĐTBXH-BTXH ngày 10/8/2021) thuộc 

thẩm quyền xem xét quyết định của UBND cấp xã trong thời hạn áp 

dụng Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ người lao động không có 

giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng khác bị tác động bởi 
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dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương (thời gian: thực hiện từ 

ngày 27/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021) . 

3  

Cử tri Nguyễn Văn Hƣng, ấp 

Bình Thắng, xã An Bình:  

(1) Đề nghị nghành chức năng 

xem xét đặt biển báo cấm đậu xe 

trên đường ĐT741 tại Cổng 

trường THCS An Bình và 

Trường Tiểu học An Bình A, vì 

khu vực trường học có nhiều 

quán ăn nên xe thường hay đậu 

ở lề đường ảnh hưởng đến việc 

đi lại của các em học sinh và 

phụ huynh khi đưa đón học sinh. 

(2) Phản ánh việc các xe lớn 

thường ra vào đường ĐT741 cũ 

để bán xăng, dầu làm hư hỏng 

đường, gây ô nhiễm, dễ cháy nổ. 

Đề nghị ngành chức năng có 

biện pháp xử lý. 

 

An Bình 

Sở Giao 

thông Vận 

tải 

1. Về lắp đặt biển báo giao thông: Sở Giao thông vận tải xin ghi 

nhận kiến nghị của Quý cử tri, sẽ phối hợp với các ngành có liên quan 

khảo sát trong tháng 4/2022. 

2. Phương tiện gây hư hỏng đường ĐT.741 cũ: Đường ĐT.741 

cũ hiện do UBND huyện Phú Giáo quản lý, Sở Giao thông vận tải sẽ 

chuyển kiến nghị đến UBND huyện Phú Giáo xem xét, xử lý. 

4  

Cử tri Nguyễn Quang Trên,  

ấp Bố Lá, xã Phƣớc Hòa: phản 

ánh trong đợt dịch bệnh Covid-

19 xảy ra vừa qua, nhiều tỉnh 

thành đã áp dụng việc giãn cách 

xã hội trong khoảng thời gian 

Phước 

Hòa 

Sở Giao 

thông Vận 

tải 

 Theo Điều 2, Thông tư số 70/2021/TT-BTC ngày 12/8/2021 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử 

dụng đường bộ:  

“1. Đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ là các phương 

tiện giao thông cơ giới đường bộ đã đăng ký, kiểm định để lưu hành 

(có giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe, có giấy chứng nhận 

kiểm định), bao gồm: Xe ô tô, xe đầu kéo và các loại xe tương tự (sau 
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dài (3 tháng) nhưng các đơn vị 

Đăng kiểm xe vẫn thu phí đường 

bộ là tương đối bất hợp lý. Đề 

nghị xem xét hoàn trả việc thu 

phí đường bộ cho người dân. 

đây gọi chung là ô tô). 

2. Xe ô tô quy định tại khoản 1 Điều này không chịu phí sử 

dụng đường bộ trong các trường hợp sau: 

a) Bị hủy hoại do tai nạn hoặc thiên tai. 

b) Bị tịch thu hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển 

số xe. 

c) Bị tai nạn đến mức không thể tiếp tục lưu hành phải sửa chữa 

từ 30 ngày trở lên. 

d) Xe kinh doanh vận tải thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã kinh doanh vận tải (sau đây gọi chung là doanh 

nghiệp) tạm dừng lưu hành liên tục từ 30 ngày trở lên. 

đ) Xe ô tô của doanh nghiệp không tham gia giao thông, không 

sử dụng đường thuộc hệ thống giao thông đường bộ (chỉ được cấp 

Giấy chứng nhận kiểm định và không cấp Tem kiểm định theo quy 

định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện 

giao thông cơ giới đường bộ của Bộ Giao thông vận tải), chỉ sử dụng 

trong phạm vi Trung tâm sát hạch lái xe, nhà ga, cảng, khu khai thác 

khoáng sản, nông, lâm, ngư nghiệp, công trường xây dựng (giao 

thông, thủy lợi, năng lượng). 

e) Xe ô tô đăng ký, đăng kiểm tại Việt Nam nhưng hoạt động 

tại nước ngoài liên tục từ 30 ngày trở lên. 

g) Xe ô tô bị mất trộm trong thời gian từ 30 ngày trở lên. 

3. Các trường hợp nêu tại khoản 2, Điều này không chịu phí nếu 

có đủ hồ sơ đáp ứng các quy định tại Điều 9, Thông tư này. Trường 

hợp xe ô tô đó đã được nộp phí sử dụng đường bộ, chủ phương tiện 

sẽ được trả lại số phí đã nộp (áp dụng cho xe ô tô bị hủy hoại; bị tịch 

thu hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe không 

tiếp tục lưu hành) hoặc được trừ vào số phí phải nộp của kỳ sau (áp 

dụng đối với xe ô tô vẫn tiếp tục được lưu hành) tương ứng với thời 
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gian không sử dụng đường bộ. 

5  

Cử tri Phạm Văn Dân, ấp Bàu 

Càm, xã An Long: đề nghị cơ 

quan chức năng xem xét giá test 

nhanh Covid-19, vì hiện nay giá 

test giữa các cơ sở y tế không 

thống nhất, cụ thể giá test tại 

Trạm Y tế xã An Long 80.000 

đ/lượt, tại Bệnh viện Mỹ Phước, 

thị xã Bến Cát từ 150.000-

200.000 đ/lượt, gây thiệt thòi 

cho người dân khi phải test ở 

những cơ sở có giá test cao. 

An Long Sở Y tế 

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại test nhanh Covid với 

nhiều thương hiệu khác nhau và chất lượng, độ nhạy cũng khác nhau. 

Để đảm bảo tính chính xác, Bệnh viện Mỹ Phước sử dụng những loại 

test nhanh của Nhật, Mỹ, Hàn Quốc, chính vì vậy chi phí mua vào 

của những loại test này cao hơn những loại test thông thường, giúp 

cho ra kết quả chính xác, an toàn trong công tác sàng lọc, và phòng 

chống dịch bệnh. 

Giá test nhanh áp dụng tại Bệnh viện Mỹ Phước được cập nhật 

thay đổi thường xuyên tương ứng với chi phí mua vào nhằm hạn chế 

thiệt thòi cho người dân khi sử dụng dịch vụ tại Bệnh viện Mỹ Phước. 

6  

Cử tri Giáp Quang Trung, ấp 

1A, xã Phƣớc Hòa: phản ánh 

chủ trương giải tỏa 02 bên 

đường ĐT741 để làm hệ thống 

mương thoát nước, người dân đã 

được giải tỏa 02 năm, nhưng đến 

nay đơn vị thi công chưa tiến 

hành thi công mương thoát 

nước, đèn chiếu sáng. Đề nghị 

ngành chức năng trả lời cụ thể 

về thời gian thi công cho người 

dân biết. 

Phước 

Hòa 

Sở Giao 

thông Vận 

tải 

Hiện Công ty TNHH một Thành viên Đầu tư Hạ tầng VRG đã 

trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định dự án Nâng cấp, mở rộng 

ĐT.741 tỉnh Bình Dương – phần bổ sung tại tờ trình số 21/TTr-VRG 

ngày 17/01/2022, trong đó có xây dựng hệ thống thoát nước dọc tại 

những vị trí ngập nước và hệ thống chiếu sáng tại những vị trí chưa 

có hệ thống chiếu sáng, dự kiến thi công hoàn thành trong quý 

II/2024. 

7  
Cử tri Dƣơng Tấn Trọng, ấp 

Bàu Cỏ, xã Phƣớc Hòa: 

Phước 

Hòa 

Sở Giao 

thông Vận 

1. Hệ thống mương thoát nước đường ĐT.750 các đoạn qua nhà 

dân đã được bố trí đầy đủ nắp đan, riêng đoạn giáp hạ lưu thoát nước 



6 

 

 

 

(1) Phản ánh hệ thống mương 

thoát nước tuyến đường ĐT750 

đến khu vực cầu số 2 ấp Bàu Cỏ 

không có nắp đậy gây nguy 

hiểm cho người tham gia giao 

thông. Đề nghị ngành chức năng 

xem xét khắc phục tình trạng 

trên để đảm bảo an toàn giao 

thông. 

(2) Phản ánh công trình thi công 

mương thoát nước tuyến đường 

ĐT750 khu vực cầu số 2 thi 

công còn khoảng 20m nữa thì 

đến suối nhưng hiện nay không 

thi công nữa. Đề nghị ngành 

chức năng tiếp tục thi công 

phần còn lại cho đến suối để 

đảm bảo môi trường và an toàn 

cho người tham gia giao thông.   

tải và những đoạn không qua nhà dân không thiết kế nắp đan nhưng đã 

có bố trí cọc tiêu dọc theo mương thoát nước để đảm bảo an toàn giao 

thông. 

   2. Theo hồ sơ thiết kế duy tu, sửa chữa ĐT.750: Mương thoát 

nước đường ĐT.750 khu vực cầu số 2 được thiết kế đấu nối vào 

mương hiện hữu dẫn ra suối nên không đầu tư mới đoạn 20m mương 

hiện hữu. 

8  

Cử tri Nguyễn Văn Tâm,  ấp 

1B, xã Phƣớc Hòa:  

(1)* Phản ánh khu dân cư ấp 1A 

là đất công của Công ty Cổ phần 

Cao su Phước Hòa, Công ty đã 

phân lô bán nền cho hộ dân ở 

nhưng không có giấy chứng 

nhận QSDĐ đã rất nhiều năm, 

Tôi đã kiến nghị rất nhiều lần 

Phước 

Hòa 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

(1) Khu dân cƣ ấp 1A của Công ty Cổ phần Cao su Phƣớc 

Hòa 

- Qua rà soát hồ sơ thì không có dự án Khu dân cư ấp 1A của 

Công ty Cổ phần cao su Phước Hòa. Tuy nhiên, trên địa bàn xã 

Phước Hòa, huyện Phú Giáo có dự án Khu dân cư Phước Hòa do 

Công ty Cổ phần cao su Phước Hòa làm chủ đầu tư, đã được Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết; đã được Ủy ban nhân dân 

huyện Phú Giáo điều chỉnh. 

- Công ty đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất, cho thuê đất 
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nhưng không có câu trả lời cụ 

thể. Đề nghị ngành chức năng 

trả lời việc phân lô bán nền của 

Công ty cổ phần cao su Phước 

Hòa là đúng hay sai.  

(2) Kiến nghị ngành chức năng 

kiểm tra làm rõ lại diện tích đất 

công của kho A Bến Trám hiện 

đã bị cán bộ chiếm, sử dụng. 

với diện tích 313.528,6m
2
 (đạt 90,4%) tại Quyết định số 3899/QĐ-

UBND ngày 31/8/2007, điều chỉnh tại Quyết định số 2936/QĐ-

UBND ngày 21/11/2013, Quyết định số 2545/QĐ-UBND ngày 

04/9/2019 và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy 

định. Tuy nhiên, Công ty chưa được cấp đổi/biến động Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất (theo Quyết định số 2545/QĐ-UBND ngày 

04/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh diện tích, mục 

đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất đã giao đất đối với dự án Khu 

dân cư Phước Hòa của Công ty Cổ phần cao su Phước Hòa tại xã 

Phước Hòa, huyện Phú Giáo) do vướng mắc liên quan đến thực hiện 

sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và khi cổ phần doanh nghiệp. 

- Liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong 

dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán và cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự 

án phát triển nhà ở được quy định tại Điều 41, Điều 72 Nghị định 

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ 

sung bởi khoản 17, khoản 22 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP 

ngày 18/12/2020 của Chính phủ). Do đó, Quý cử tri tham khảo để 

nắm rõ quy định. 

(2) Kho A Bến Trám 

- Liên quan đến nội dung phản ánh, trước đây ông Nguyễn Văn 

Tâm – cử tri huyện Phú Giáo phản ánh. Theo đó, Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã phối hợp với các đơn vị rà soát và làm việc với ông 

Nguyễn Văn Tâm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, Sở Tài 

nguyên và Môi trường xác định và kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Cụ thể: 

- Trả lời cử tri được biết về nguồn gốc, quá trình quản lý, sử 
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dụng đất của Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa, Bộ Chỉ huy quân 

sự tỉnh và các hộ gia đình, cá nhân có liên quan. Đồng thời, thông tin 

phản ánh việc lấy đất Nhà nước cấp đất cho lãnh đạo Công ty Cổ 

phần Cao su Phước Hoà và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh là không đúng 

tình hình thực tế. 

9  

Cử tri Nguyễn Lƣu Nghĩa, ấp 

Bến Cát, xã Phƣớc Sang: kiến 

nghị ngành chức năng cần phát 

quang, nạo vét tuyến kênh Suối 

Giai để tạo cảnh quan môi 

trường và đảm bảo lượng nước 

để người dân sử dụng. 

Phước 

Sang 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

Nông thôn 

- Về nạo vét tuyến kênh Suối Giai: Năm 2018, Trung tâm Đầu 

tư, khai thác thủy lợi và nước sạch nông thôn (đơn vị quản lý, khai 

thác công trình) đã tổ chức thực hiện nạo vét, phát quang tuyến kênh 

chính Suối Giai; Nên 04 năm qua đơn vị quản lý công trình không 

nạo vét tuyến kênh và hiện nay không thực hiện nạo vét, do địa chất 

nền là tầng đá ong nên nước dễ bị thấm dẫn đến mất nước; do đó, khi 

nạo vét phải để lại lớp bùn đất chống thấm, không thể nạo vét sâu 

thêm.  

Sau này, qua nhiều năm sử dụng nếu lòng kênh bồi lắng nhiều 

gây cản trở dòng chảy đơn vị quản lý sẽ tổ chức nạo vét.  

- Về công tác phát quang: Hiện nay, Đơn vị quản lý, công trình 

đã thực hiện phát cây chồi, xịt cỏ lòng kênh chính và kênh nhánh tạo 

dòng chảy thông thoáng phục vụ tưới. 

10  

Cử tri ấp Bƣng Riềng, xã Vĩnh 

Hòa: đề nghị lắp đèn chiếu sáng 

đoạn Cầu Phước Hòa đến ngã 3 

Kỉnh Nhượng. 

Vĩnh Hòa 

Sở Giao 

thông Vận 

tải 

Hiện Công ty TNHH MTV Đầu tư Hạ tầng VRG đã trình Sở Kế 

hoạch và Đầu tư thẩm định dự án Nâng cấp, mở rộng ĐT.741 tỉnh 

Bình Dương – phần bổ sung tại tờ trình số 21/TTr-VRG ngày 

17/01/2022, trong đó có xây dựng hệ thống chiếu sáng tại những vị trí 

chưa có hệ thống chiếu sáng, dự kiến thi công hoàn thành trong quý 

II/2024. 

11  
Cử tri ấp Bƣng Riềng, xã Vĩnh 

Hòa:  
Vĩnh Hòa 

Sở Giáo 

dục và Đào 

(1) Trong tình hình dịch COVID-19 kéo dài, từ đầu năm học 

2021-2022, học sinh tiểu học đã không thể đến trường. Sở GDĐT đã 
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 (1) Phản ánh việc học trực 

tuyến ảnh hưởng lớn đến sức 

khỏe và chất lượng học của học 

sinh đặc biệt là học sinh cấp 1. 

Đề nghị giảm tải chương trình 

khi học trực tuyến. 

(2) Đề nghị xem xét lại. việc sách 

giáo khoa thay đổi từng năm gây 

khó khăn cho những gia đình 

nghèo (phải mua mới, không tận 

dụng được sách cũ của anh chị).  

tạo chỉ đạo các trường phổ thông thực hiện học trực tuyến và học qua 

truyền hình, nếu học sinh không có đủ thiết bị và điều kiện học trực 

tuyến thì học qua các clip bài giảng giáo viên gửi về cho cha mẹ học 

sinh hoặc phiếu bài tập gửi qua Zalo, in giấy… 

Đối với cấp tiểu học, để đảm bảo sức khỏe học sinh, Sở GDĐT 

đã hướng dẫn học trực tuyến mỗi tuần không quá 3 buổi, mỗi buổi 

không quá 2 tiết nhằm tránh ảnh hưởng mắt, cột sống và tâm lý các 

em. Đối với học sinh lớp 1, lớp 2 chỉ học qua truyền hình và khi trực 

tuyến cũng chỉ ôn lại kiến thức, hướng dẫn tự học thêm. Tuy nhiên, 

nhằm bảo đảm chương trình học, Sở GDĐT đã chỉ đạo các trường 

thực hiện tinh giản chương trình, dạy học nội dung cốt lõi, dạy theo 

chủ đề; kết hợp nhiều hình thức như trên, kể cả việc học qua truyền 

hình, gửi clip bài giảng cho cha mẹ học sinh hướng dẫn học sinh tự 

học tại nhà. 

Khi học trực tuyến tất nhiên kết quả không bằng học trực tiếp, 

nhưng trong tình thế bắt buộc thì đó là giải pháp tốt nhất để giúp học 

sinh được tiếp cận chương trình, tiếp cận với giáo viên để trao đổi và 

nghe giảng bài để sau đó tự học có hiệu quả. Khi đi học trực tiếp, các 

trường tận dụng thời gian phân chia nhóm năng lực học sinh để phụ 

đạo, ôn tập bổ trợ kiến thức cho các em theo kịp chương trình. 

(2)  Việc thay sách giáo khoa được thực hiện theo lộ trình, bắt đầu 

từ năm học 2020-2021 là lớp 1: Thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-

BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ GDĐT hướng dẫn việc lựa chọn 

sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, theo đó mỗi trường 

chọn một bộ sách giáo khoa lớp 1 cho từng trường. Năm học 2021-

2022, thực hiện Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 

của Bộ GDĐT quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở 

giáo dục phổ thông, Ủy ban nhân dân tỉnh có thẩm quyền chọn bộ 
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sách giáo khoa dùng cho toàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Dương đã ban hành danh mục bộ sách giáo khoa lớp 1, 2, 6 sử 

dụng trong toàn tỉnh từ năm học 2021-2022, và ổn định các năm học 

tiếp theo, không thay đổi hằng năm. Việc thay sách giáo khoa cuốn 

chiếu dần hằng năm cho đến năm học 2024-2025 thực hiện xong lớp 

5, 9, 12 theo quy định của Bộ GDĐT. 

12  

Cử tri ấp Bƣng Riềng, xã Vĩnh 

Hòa: phản ánh hiện nay giá 

phân bón, xăng dầu tăng cao, giá 

cả các mặt hàng nông sản, gia 

súc gia cầm thấp ảnh hưởng lớn 

đến đời sống người dân. Đề nghị 

ngành chức năng có biện pháp 

hỗ trợ. 

 

Vĩnh Hòa 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

Nông thôn 

Theo thống kê thị trường hiện nay, thị trường vật tư phân bón, 

thức ăn chăn nuôi tương đối trầm lắng, lượng giao dịch giảm. 

Theo thống kê của Cục Chăn nuôi, Cục Bảo vệ thực vật thuộc 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 60 - 70% nguyên liệu sản 

xuất phân bón, thức ăn chăn nuôi nước ta được nhập khẩu. Hiện nay, 

do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên việc vận chuyển hàng hóa 

vật tư bị ảnh hưởng, chi phí vận chuyển tăng cao, nhiều hệ thống 

phân phối bị đứt gãy dẫn đến giá tăng, từ đó giá sản phẩm thành 

phẩm trong nước cũng tăng theo.  

Để kiểm soát chất lượng trong tình hình giá phân bón, thức ăn 

chăn nuôi tăng cao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã 

thường xuyên phối hợp các ngành chức năng (Quản lý thị trường, 

Công an) kiểm tra chất lượng và giá cả vật tư nông nghiệp trên thị 

trường để ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm, bảo đảm chất 

lượng vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kết quả 

đã lấy 30 mẫu phân bón, 30 mẫu thức ăn chăn nuôi, 18 mẫu thuốc 

bảo vệ thực vật các loại để kiểm nghiệm chất lượng. Kết quả kiểm 

nghiệm các sản phẩm đảm bảo chất lượng theo công bố ghi trên nhãn 

hàng hóa. 



 

 

Phụ lục VIII 

TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ BA - HĐND TỈNH KHÓA X 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÀU BÀNG 
(Ban hành kèm theo Công văn số 62/HĐND-VP ngày 31/3/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh) 

 

ST

T 
KIẾN NGHỊ CỬ TRI 

XÃ, 

PHƯỜNG, 

T.TRẤN 

ĐƠN VỊ 

TRẢ LỜI 
NỘI DUNG TRẢ LỜI 

1  

Cử tri Trần Văn Sửu, tổ 1, ấp Suối 

Cạn, xã Cây Trường II: phản ánh 

tuyến đường ĐT750 tại khu vực ấp 

Suối Cạn, xã Cây Trường II đang thi 

công hệ thống cống thoát nước do 

Sở giao thông vận tải làm chủ đầu 

tư. Thời gian thi công tuyến đường 

này đã trên 3 tháng nhưng vẫn chưa 

hoàn thành, đoạn đường bị đào xới, 

đất đá để bừa bãi làm ảnh hưởng đến 

việc đi lại của người dân. Kiến nghị 

ngành chức năng đôn đốc đơn vị thi 

công sớm hoàn trả mặt bằng để đảm 

bảo an toàn giao thông và mỹ quan 

của tuyến đường này. 

Cây 

Trường II 

Sở Giao 

thông Vận 

tải 

Qua các đợt kiểm tra, báo cáo của bộ phận chuyên môn, Sở 

Giao thông vận tải đã chấn chỉnh đơn vị thi công. Hiện công 

trình trên đã hoàn thành và khắc phục các tồn tại như phản ánh 

của cử tri. 

2  

Cử tri Phan Bá Vu, tổ 7A, ấp Bà 

Tứ, xã Cây Trường II: phản ánh 

quy hoạch khu Công nghiệp Bàu 

Bàng mở rộng tại khu vực tổ 7A, 

7C, ấp Bà Tứ, xã Cây Trường II đến 

Cây 

Trường II 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Hiện Trung tâm Phát triển Quỹ đất Tỉnh đang đôn đốc đơn vị 

tư vấn xuất chứng thư thẩm định giá đất để trình lại Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh thẩm định, trình Hội đồng thẩm định 

giá tỉnh xem xét theo ý kiến của Sở Tài chính. 
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nay đã 3 năm nhưng chưa áp giá đền 

bù. Qua trả lời của ngành chức năng: 

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã 

trình Sở Tài nguyên và Môi trường 

thẩm định giá đất bồi thường để thực 

hiện dự án Đầu tư xây dựng và Kinh 

doanh cơ sở hạ tầng Khu công 

nghiệp Bàu Bàng mở rộng tại Công 

văn số 1132/TTPTQĐ-BTGPMB. 

Kiến nghị ngành chức năng áp giá 

bồi thường theo giá thị trường; nếu 

không được kiến nghị bỏ quy hoạch 

trả đất cho người dân. 

3  

Cử tri Trịnh Thị Bình, tổ 6, ấp Bưng 

Thuốc, xã Long Nguyên: phản ánh 

hiện nay người dân đến khám bệnh tại 

bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước phải 

thực hiện test Covid-19 tại nơi khám. 

Bệnh viện không chấp nhận giấy xác 

nhận test của các đơn vị y tế khác, mặc 

dù giấy xác nhận đó còn thời hạn 

(chưa quá 72 giờ). Kiến nghị ngành 

chức năng xem lại vấn đề này có đúng 

theo quy định hay không? 

Long 

Nguyên 
Sở Y tế 

Trong giai đoạn dịch bùng phát từ tháng đầu tháng 6 

Bệnh viện đã tổ chức thực hiện sàng lọc và test nhanh kháng 

nguyên Covid-19 vì: 

- Thực hiện chỉ đạo của Ngành đảm bảo an toàn trong 

mục tiêu kép vừa đảm bảo khám chữa bệnh, vừa chống dịch 

cũng như hạn chế thấp nhất tình trạng lây nhiễm Covid-19 trong 

bệnh viện. 

- Người bệnh khám trong giai đoạn dịch đến nay chủ yếu 

là bệnh mãn tính (tiểu đường - tăng huyết áp - thoái hóa khớp 

v.v…) 

- Bệnh viện có Khoa Chạy thận nhân tạo cho người suy 

thận giai đoạn cuối và người bệnh phải chạy thận mỗi ngày 

không thể ngừng hoạt động. 

- Đã có trường hợp người bệnh thử test Phòng khám Bàu 
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Bàng âm tính nhưng khi đến Bệnh viện Mỹ Phước sàng lọc thì 

phát hiện dương tính với Covid-19. Nhằm để đảm bảo an toàn 

cho người bệnh và nhân viên y tế nên Bệnh viện đã triển khai 

thực hiện test nhanh cho tất cả đối tượng vào bệnh viện tại bệnh 

viện hoặc giấy xét nghiệm Cơ sở y tế công lập. Hiện nay bệnh 

viện không còn thử test nhanh Covid cho các đối tượng vào 

bệnh viện. 

4  

Cử tri Lê Phước Tường, ấp Bến 

Sắn, xã Long Nguyên: phản ánh 

người tham gia bảo hiểm y tế liên tục 5 

năm và cùng nơi khám chữa bệnh ban 

đầu thì sẽ được miễn giảm 100% về 

tiền khám và tiền thuốc. Tuy nhiên khi 

đi khám định kỳ hàng tháng tại Bệnh 

viện đa khoa Mỹ Phước vì bệnh cao 

huyết áp ông phải trả chi phí test 

Covid-19, tiền khám bệnh, tiền thuốc. 

Kiến nghị các ngành xem lại vấn đề 

này được miễn giảm như vậy có đúng 

theo quy định hay không? Bệnh viện 

thu tiền khám và tiền thuốc của người 

dân sau đó có thanh toán với bên bảo 

hiểm y tế nữa hay không? 

Long 

Nguyên 
Sở Y tế 

Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người 

bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên 

và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong 

năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở theo quy định tại điểm đ 

khoản 1 Điều 14 Nghị định 146: 

Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả tại một 

lần hoặc nhiều lần khám bệnh, chữa bệnh tại cùng cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đó lớn hơn 06 tháng lương cơ sở thì cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh không thu số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 

tháng lương cơ sở của người bệnh. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

có trách nhiệm cung cấp hóa đơn thu đối với số tiền cùng chi trả 

đủ 06 tháng lương cơ sở để người bệnh có căn cứ đề nghị cơ 

quan bảo hiểm xã hội xác nhận không phải cùng chi trả trong 

năm đó; 

Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả lũy kế 

trong năm tài chính tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác 

nhau hoặc tại cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lớn hơn 06 

tháng lương cơ sở thì người bệnh mang chứng từ đến cơ quan 

bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ bảo hiểm y tế để thanh toán số tiền 

cùng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở và nhận giấy xác 
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nhận không phải cùng chi trả trong năm đó; 

Trường hợp người bệnh có số tiền cùng chi trả vượt quá 

06 tháng lương cơ sở được tính từ ngày 01 tháng 01, quỹ bảo 

hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh trong 

phạm vi quyền lợi của người bệnh kể từ thời điểm người bệnh 

tham gia đủ 05 năm liên tục đến hết ngày 31 tháng 12 của năm 

đó. 

Trong trường hợp này người bệnh phải được “Cơ quan bảo 

hiểm xã hội nơi cấp thẻ bảo hiểm y tế để thanh toán số tiền cùng 

chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ sở và nhận giấy xác nhận 

không phải cùng chi trả trong năm đó” để đơn vị y tế giải quyết 

được hưởng chế độ không đồng chi trả trong năm. 

5  

Cử tri Nguyễn Xuân Lan, ấp 1, xã 

Trừ Văn Thố: phản ánh trước kia 

Tôi sinh sống tại tỉnh Bình Phước sau 

này chuyển về huyện Bàu Bàng, tỉnh 

Bình Dương. Tôi đã làm các thủ tục 

chuyển hồ sơ hưởng lương hưu và 

hưởng chế độ chất độc màu da cam 

về tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên tỉnh 

Bình Dương chỉ giải quyết chế độ 

lương hưu cho ông, còn chế độ chất 

độc màu da cam thì trả hồ sơ về tỉnh 

Bình Phước với lý do không trùng 

khớp năm sinh. Vì tuổi già, sức yếu 

nên Tôi kiến nghị ngành chức năng 

hỗ trợ ông được hưởng các chế độ 

chính sách ở tỉnh Bình Dương để 

Trừ Văn 

Thố 

Sở Lao 

động, 

Thương 

binh và Xã 

hội 

Trường hợp của ông Nguyễn Xuân Lan, là người hoạt 

động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (tỷ lệ tổn thương 

cơ thể 35%) được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh 

Bình Phước di chuyển hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội tỉnh Bình Dương để quản lý và thực hiện chế độ trợ cấp 

ưu đãi theo quy định (theo Phiếu báo di chuyển hồ sơ số 39/PB-

SLĐTBXH ngày 28/9/2020 của Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội tỉnh Bình Phước).  

Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ chất độc hóa học của ông 

Nguyễn Xuân Lan thì năm sinh trong hồ sơ không trùng khớp 

với nhau, cụ thể: Tại Quyết định về việc trợ cấp đối với người 

hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học số 1276/QĐ-

SLĐTBXH ngày 10/06/2014 của Sở Lao động – Thương binh 

và Xã hội tỉnh Bình Phước; Giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị 

dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học số 



5 

 

 

 

không phải di chuyển nhiều nơi. 616/SYT-GCN ngày 26/05/2014 của Sở Y tế tỉnh Bình Phước; 

Biên bản khám giám định số 43/GĐYK-CĐHH ngày 

24/04/2014 của Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Bình Phước và 

Hộ khẩu ghi ông Nguyễn Xuân Lan sinh năm 1948. Nhưng theo 

Giấy xác nhận ngày 22/07/2011 của Ban chỉ huy Quân sự huyện 

Quỳnh Lưu và Giấy chứng nhận XYZ ngày 30/04/1976 của 

Quân y viện 68 ghi ông Nguyễn Xuân Lan sinh năm 1951.  

Căn cứ Khoản 2, Khoản 3, Điều 48 Thông tư số 

05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục hồ sơ, quản lý hồ 

sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và 

thân nhân, quy định sửa đổi thông tin cá nhân ghi trong hồ sơ 

người có công để phù hợp với giấy tờ hộ tịch như sau: Cơ quan 

nào cấp giấy tờ thì cơ quan đó có thẩm quyền sửa đổi và Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ người có công 

có văn bản k m đơn đề nghị điều chỉnh thông tin của đối tượng 

và giấy tờ liên quan gửi cơ quan có thẩm quyền đính chính 

thông tin trong hồ sơ gốc của người có công.  

Căn cứ khoản 4 Điều 49 Thông tư số 05/2013/TT-

BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện 

chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân, quy 

định mọi vướng mắc về chế độ và hồ sơ phải được giải quyết 

trước khi di chuyển. Thời điểm tiếp tục hưởng chế độ trợ cấp kể 

từ ngày tiếp nhận được hồ sơ. 

Theo quy định nêu trên, ngày 19/10/2020 Sở Lao động 

– Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương ban hành Công văn 

số 3833/SLĐTBXH chuyển trả hồ sơ chất độc hóa học của ông 
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Nguyễn Xuân Lan để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

tỉnh Bình Phước xem xét điều chỉnh năm sinh trong hồ sơ của 

ông Nguyễn Xuân Lan, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

tỉnh Bình Dương sẽ tiếp nhận hồ sơ chất độc hóa học của ông 

khi đã được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình 

Phước hoàn chỉnh theo quy định.  

Như vậy, đề nghị ông Nguyễn Xuân Lan liên hệ trực tiếp Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước để được 

hướng dẫn đính chính thông tin trong hồ sơ chất độc hóa học 

trước khi di chuyển đến tỉnh Bình Dương để quản lý và thực 

hiện chế độ trợ cấp ưu đãi cho ông theo đúng quy định. 



 

 

Phụ lục IX 

TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ BA - HĐND TỈNH KHÓA X 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BẮC TÂN UYÊN 

(Ban hành kèm theo Công văn số 62/HĐND-VP ngày 31/3/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh) 

 

 

ST

T 
KIẾN NGHỊ CỬ TRI 

XÃ, 

PHƯỜNG, 

T.TRẤN 

ĐƠN VỊ 

TRẢ LỜI 
NỘI DUNG TRẢ LỜI 

1  

Cử tri Trần Thị Bính, khu phố 1, thị 

trấn Tân Bình: kiến nghị ngành chức năng 

xem xét điều chỉnh lại thẻ BHYT tự 

nguyện vì trước đây khi mua bảo hiểm tự 

nguyện phải kèm theo chứng minh nhân 

dân, nhưng từ khi cấp đổi căn cước công 

dân lại bổ sung thêm ngày tháng, khi người 

dân đi khám bệnh 2 thẻ không trùng khớp 

nên không khám được. Đồng thời, đề nghị 

cơ quan Bảo hiểm khi cấp thẻ cần rà soát 

kỹ thông tin của người tham gia bảo hiểm 

tránh tình trạng sai thông tin gây khó khăn 

cho người dân. 

Tân Bình 

Bảo hiểm 

Xã hội 

tỉnh 

  Bảo hiểm Xã hội tỉnh xin ghi nhận ý kiến phản ánh 

của cử tri và sẽ xem xét giải quyết và trả lời cho cử tri 

được rõ trong năm 2022. 
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