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BÁO CÁO
Kết quả giải quyết và trả lòi ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc 
cử tri trước kỳ họp thứ chín HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

Căn cứ Công văn số 33/HĐND ngày 20/11/2019 của Thường trực HĐND huyện về 
việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ chín HĐND 
huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021. Qua kiểm ữa, rà soát, UBND huyện báo cáo kết 
quả giải quyết và trả lời đối với các vấn đề mà cử ừi đã có ý kiến, kiến nghị, cụ thể 
như sau:

I. Xã Lộc Hòa:
Cử tri Trần Văn Tần - ấp 8, xã Lộc Hòa: Tiếp tục ý kiến về việc kiến nghị 

với ƯBND huyện sớm bố trí kinh phí và tiến hành cho thiết kế xây dựng kè mương 
thoát nước đoạn đi qua đất của gia đình ông do hiện nay mưa lớn làm sạt lở đất gây 
thiệt hại cây trồng của gia đình. Nếu huyện bố trí kinh phí trong năm 2020 mới xây kè 
thì cây trồng của gia đình ông sẽ thiệt hại nặng nề trong mùa mưa năm nay. ông rất 
mong được huyện quan tâm xem xét giải quyết.

Trả lời: Trên phần đất giáp ranh giữa hộ ông Trần Văn Tần và hộ ông Trần 
Quang Hợp hiện nay 02 ông đã đầu tư 01 phần mương bê tông có chiều dài khoảng 
20m, chiều sâu khoảng 4,5m, bề rộng khoảng 3m. Tuy nhiên, do lượng nước vào mùa 
mưa đổ tìr lô cao su thuộc Đội 2 Nông Trường II - Công ty TNHH MTV Cao su Lộc 
Ninh đổ về quá lớn đã làm sạt lở bờ đất, gây thiệt hại về cây trồng và tài sản của hộ 
ông Trần Văn Tần và ông Trần Quang Hợp. Từ thực tế trên, UBND huyện đã chỉ đạo 
Phòng Tài chính - Kê hoạch tham mưu cân đối bố trí kinh phí đầu tư xây dựng đoạn 
mương nói ữên trước mùa mưa năm 2020 để tránh sạt lở đất và gây thiêt hai về cây 
trông của cử ữi.

n. Xã Lộc Phú:
Cử tri Nguýễn Trung Hưng - ấp Thắng lợi, xã Lộc Phú: Đề nghị cơ quan 

chức năng xem xét, trong đanh mục thuốc bảo hiểm y tế cấp về Tram y tế xã nên có 
thuốc chữa bệnh tiểu đường để Trạm y tế cấp cho nhân dân, giúp người dân thuân tiên 
cho việc đi lại (hiện nay thuôc này chỉ câp tại Bệnh viện).

Trả lời: Theo thông tư 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ Y tế quy 
định danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm được hưởng của người tham gia BHYT thì 
một số thuốc điều trị bệnh tiểu đường được giao về tuyến xãẻ Tuy nhiên, do bệnh nhân 
bị bệnh tiểu đường cân được theo dõi chặt chẽ và định kỳ về lâm sàng, cận lâm sàng 
(test đường huỵết, HbAlC XN 3 tháng 1 lần ) và XN HbAlC chỉ được thực hện tại 
Trung tâm Y tế. Theo sự thống nhất của Ban Giám đốc thì hạn chế cấp về tuyến xã để 
kiểm soát liều lượng thuốc tránh việc bệnh nhân tăng hoặc tụt đường quá mức gây ảnh 
hưởng đến tính mạng.



in . Xã Lộc Thuận:
Cử tri Nguyễn Sinh Khoa - ấp 3b, xã Lộc Thuận: Đường dây cáp vỉễn thông 

tại ngã ba ấp 3b, xã Lộc Thuận bị võng xuống thấp ảnh hưởng đến đời sống và sinh 
hoạt của nhân dân; đường dây kéo trên đất có sổ đỏ thuộc quyền sử dụng của người 
dân. Đề nghị kéo theo đường dây điện lực.

Trả lời: UBND huyện đã chuyển ý kiến phản ánh của cử tri đến Trung tâm 
Viettel Bình Phước. Ngày 04/12/2019, Trung tâm Viettel Bình Phước có Công văn số 
1883/BPC-KTHT về việc ừả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trung tâm Viettel Bĩnh 
Phước đã xử lý, củng cố đường đường dây cáp viễn thông tại ngã ba ấp 3b theo phản 
ánh của cử tri.

IV. Xã Lộc Thành
l ễ Cử tri Nguyễn Duy Tần - ấp Lộc Bình 1, xã Lộc Thành:
1.1. Đoạn đường từ xã Lộc Thiện đi vào Lộc Thành đang xuống cấp, đi lại khó 

khăn. Đe nghị UBND huyện xem xét sửa chữa để người dân hai xã thuận tiện ừong 
việc đi lại.

Trả /Ò7ễỀ' Tuyến đường liên xã Lộc Thiện - Lộc Thành mà cử tri đề nghị đã được 
các ngành chức năng của ƯBND huyện kiểm tra, khảo sát và đưa vào kế hoạch nâng 
cấp, mở rộng ữong những năm tớiế Do tuyến đường này dài kinh phí đầu tư lớn nên 
phải chia ra nhiêu giai đoạn. Năm 2020 sẽ bô trí kinh phí nâng câp sửa chữa đoạn hư 
hỏng nhiều, các đoạn còn lại sẽ tiếp tục thực hiện những năm tiếp theo.

1.2. Ông Tần phụ trách công tác thương binh xã hội từ năm 1984 đến năm 2003 
thì chuyển vị trí khác (19 năm), đến nay khi làm chế độ dành cho cán bộ TBXH nghỉ 
công tác thi huyện nói phải có quyết định phân công phụ trách công tác TBXH, nhưng 
thời điểm đó không có quyết định mà chỉ giao nhiệm vụ để làm. Đề nghị ƯBND huyện 
xem xét, giải quyết để ông được hưởng ché độ.

Trả lời: Theo nội dung phản ánh của cử tri Nguyễn Duy Tần - ấp Lộc Bình 1, 
xã Lộc Thành, có liên quan đến nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước 
cũng như điều kiện, trình tự, thủ tục giải quyết chế độ, chính sách. Do đó, đề nghị ông 
liên hệ trực tiếp Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội huyện đe được 
hướng dẫn cụ thể.

2. Cử tri Trần Văn Toản - ấp Tân Mai, xã Lộc Thành:
2.1. Vừa qua ông có phản ánh việc hệ thống đường dây của Viễn thông, Viettel 

kéo không an toàn, không đúng kỹ thuật và UBND huyện đã có công văn 729/ƯBND- 
TH ngày 11/9/2019 gửi đến Trung tâm Viễn thông và Trung tâm Viettel Lộc Ninh để 
đề nghị khắc phục. Sau đó có 02 người bên Trung tâm Viễn thông xuống kiểm tra 
nhưng trả lòi là không phải đường dây của họ mà là của Viettel; và ông có lên chi 
nhánh Viettel hai lân thì đêu nhận được câu trả lời sẽ xuống kiểm tra, nhưng đến nay 
vẫn không thấy ai xuống để khắc phục tình trạng này. Đề nghị UBND huyện xem xét, 
chân chỉnh.

Trả lời: Theo ý kiến phản ánh của cử tri vào tháng 7/2019, Viettel Lộc Ninh 
vào kiểm tra, khảo sát. Tại vị trí ấp Tân Mai, xã Lộc Thành đường dây cáp được kéo đi 
trong vườn cây lâu năm của nhân dân, Viettel Lộc Ninh vào xin phép phát quang để
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nâng cáp lên thì nhân dân không đồng ý cho phát quang. Hiện nay, Trung tâm Viettel 
Bình Phước đã tiến hành khảo sát và kéo lại 2,5km đường dây cáp mới, thu hôi cáp cũ 
tại tại các vị trí thuộc xã Lộc Thành ừong đó có ấp Tân Mai. Thời gian hoàn thành việc 
kéo đường dây dự kiến là 28/12/2019.

2.2. Theo ý kién ừả lời cử ừi của UBND huyện về việc thu tiền photo sổ đỏ của 
chi nhánh Agribank Lộc Ninh là thực hiện theo Quyết định số 233A/QĐ.NHNoTBP- 
TCK ngày 12/6/2019 của Ngân hàng Agribank Tây Bình Phước. Nhưng khi người dân 
đến đóng tiền photo cho nhân viên Ngân hàng NN&PTNT Lộc Ninh thì không có biên 
lai thu phí mà chỉ ghi vào cuốn tập của học sinh. Vậy cho tôi hỏi số tiền thu tò photo 
sổ đỏ không có biên lai thì sẽ được Ngân hàng quản lý như thê nào? việc không đưa 
biên lai cho khách hàng mà ghi vào cuốn tập học sinh như vậy có đúng không?.

Trả lời: Đối với nội đung phản ánh của cử tri, UBND huyện đã đề nghị Ngân 
hàng NN&PTNT Lộc Ninh kiểm ừa và báo cáo, kết quả trả lời như sau:

- về mức phí cung cấp bản sao giấy tờ có giá (phô tô sổ đỏ của khách hàng thế 
chấp tại ngân hàng), nhân viên Agribank Lộc Ninh đã hoàn toàn thu đúng theo Quyết 
định số 01/QĐ-NHNo-TCKT ngày 02 tháng 01 ttăm 2019 “V/v Ban hành biểu phí 
dịch vụ đối với khách hàng trong hệ thống Agribank Tây Bình Phước” và Quyết định 
số 233A/QĐ-NHNoTBP-TCKT ngằy 12 tháng 06 năm 2019 “V/v sửa đoi biểu phí 
dịch vụ đối vói khách hàng trong hệ thống Agribank Tây Bình Phước”: mục phí X. 
Các dịch vụ khác/DP/LA.

- Khi thu phí nhân viên ghi vào cuốn tập học sinh là hoàn toàn không có, mà ở 
đây khách hàng điền và ký tên vào đơn xin photo sổ đỏ; vì lượng khách hàng đông, 
tránh để bà con chờ đợi lâu, nhân viên ngân hàng đã linh động tạm thu phí trước 
nhưng chưa hạch toán thu phí ngay được nên Ngân hàng đã giải quyết cho khách hàng 
về trước và hạch toán thu phí sau, vì vậy không có phiếu thu trả cho khách hàngẵ Nếu 
khách hàng nào đã nộp phí photo sổ đỏ và có nhu cầu lấy phiếu thu vui lòng liên hệ 
Phòng kế toán Agribank Lộc Ninh sẽ cung cấp phiếu thu cho khách hàng.

V. Thị trấn Lộc Ninh
1. Cử tri Pham Đức Hãnh - KP Ninh Phước, TT Lôc Ninh
1.1. Khu đất sau ƯBND thị trấn Lộc Ninh (lô A4, A5 thửa 205) tổ chức bán đấu 

giá không đúng quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản của nhà nước, địa 
phương và nhân dân hon 10 tỷ đồng. Đề nghị thư ký ghi rõ ý kiến này chuyển về 
UBND huyện ừả lời băng văn bản cho người dân về diện tích đất trên được phân lô 
bán nền có đúng quy trình pháp luật không?

Trả lời: Khu đất A4, A5 tại khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh là đất công 
do UBND huyện quản lý, UBND huyện đã lập quy hoạch phân iô tỉ lệ 1/500 để to 
chức đấu giá quyền sử dụnậ đất tạo ngụồn thu đầu. tư xây dựng hạ tầng trên địa bàn 
huyện. Năm 2019, Khu đất A4 được tổ chức bán đấu giá vào lúc 13h30 ngày 
19/8/2019, Khu A5 đâu giá vào lúc 9h ngày 21/10/2019. Việc tổ chức đấu giá quyền sử 
dụng đất của khu A 4, A5 là đúng quy định của pháp luật. Sau khi tổ chức đấu giá 
xong thì phát sinh đơn phản ánh của công dân gửi đến các cơ quan có thẩm quyền 
phản ánh việc tổ chóc đấu giá khu A4, A5 là sai qui định của pháp luật. Thực hiện chỉ 
đạo của Tỉnh ủy, UBND tình, Thường trực Huyện ủy ƯBND huyện đã có Báo cáo số 
220/BC-UBND ngày 21/10/2019 báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thường trực Huyện
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ủy, cá nhân có liên quan làm bản giải trình gửi UBKT Tỉnh ủyỂ Đồng thời Công an 
tỉnh, UBKT Tỉnh ủy đang tiến hành kiểm tra, làm rỡ việc tổ chức đâu giá khu A4, A5 
có sai quy định pháp luật theo phản ánh của công dân hay không. Việc đâu giá có trái 
với quy định của pháp luật hay không phải chờ kết luận của Công an tỉnh và UBKT 
Tỉnh ủy. Khi có kêt luận của 02 cơ quan trên ƯBND huyện sẽ ữả lời cử tri Hãnh được 
biết.

1.2. Bên cạnh Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện có 01 thửa đất, theo ông 
được biết là đất của nhà nước, đất công, khu này gần trường Tiểu học TTLN A, học 
sinh đi học qua con đường này. Tại sao lại cho cá nhân thuê mở quán nước, kinh 
doanh rửa xe. Như vậy, việc cho cá nhân thuê đất có đúng hay không?

Trả lời'. Khu đất bên canh Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện có điện tích 
khoảng 600 m2 cũng là đất công do UBND huyện quản lý. Đầu năm 2019, để tránh 
người dân lấn chiếm đất công và đổ rác thải sinh hoạt tại vị trí đất trên gây ô nhiễm 
môi trường, ƯBND huyện có văn bản giao cho Phòng Văn hóa - Thông tin quản lý, sử 
dụng diện tích trên đúng quy định của pháp luật, sau khi được giao Phòng Văn hóa - 
Thông tin, do chưa có nhu cầu sử dụng đất nên xin chủ trương cho thuê mặt bằng đối 
với điện tích này để thu ngân sách, không lãng phí quỹ đất, không bị lấn chiếm cũng 
như không bị đổ rác thải sinh hoạt và được ƯBND huyện thuận chủ trương, Phòng 
Yăn hóa - Thông tin ký hợp đồng cho bà Hoàng Thị Lan - ngụ tại ấp 9, xã Lộc Hưng 
thuê mặt bằng để làm dịch vụ rửa xe, bán nước giải khát với thời gian thuê là 05 năm, 
trong thời gian thuê nếu Nhà nước có nhu cầu lấy lại đất để sử dụng vào mục đích 
công cộng thì hộ bà Lan sẽ trả lại mặt bằng đã thuê, tiền thuê mặt bằng được nộp vào 
ngân sách Nhà nước theo quy định. Sau khi hộ bà Lan hoàn thành việc đầu tư xây 
dựng cơ sở (bán kiên cố) đi vào kinh doanh thì cỏ phản ánh của công dân đến các cơ 
quan có thẩm quyền về vấn đề này. Hiện tại ƯBKT Tỉnh ủy đang tiến hành kiểm tra, 
xác minh, làm rõ nội dung phản ánh của công dân. Việc cho thuê mặt bằng có trái với 
quy định của pháp luật hay không phải chờ kết luận cùa ƯBKT Tỉnh ủy. Khi có kết 
luận của UBKT Tỉnh ủy, ƯBND huyện sẽ trả lời cử tri Hãnh được biết.

1.3. Đoạn đường từ nhà ông Tư Vân đến cổng Bệnh viện Lộc Ninh không có 
đèn điện mà đoạn đường này phục vụ nhu cầu thiểt yếu của nhân dân, hay chở bệnh 
nhân đi cấp cứu, trong khi đó các đường khác để nhiều bóng quá. Đề nghị xem xét.

Trả lời: ƯBND huyện sẽ ghi nhận ý kiến đề nghị của cử ữi khu phố Ninh 
Phước, thị ữân Lộc Ninh, ƯBND huyện sẽ giao Đội quản lý công ữình đô thị phổi họrp 
với ƯBND Thị trân kiểm tra sửa chữa đèn chiếu sáng trong tháng 12/ 2019 để đảm bảo 
cho nhân dân khu phố cũng như đảm bảo an toàn giao thông ữên tuyến đường này

2. Cử tri Nguyễn Hữu Kỳ - KP Ninh Thái, TT Lộc Ninh: Các cấp lãnh đạo 
giải thích đường Quốc lộ 13 do Sở GTVT quản lý, huỵện không có trách nhiệm, nếu 
có vấn đề gi thì chỉ chuyển ý kiến về tỉnh chờ giải quyết. Vậy, đề nghị cho biết 02 bên 
đường mương của đường QL13 thì ai quản lý? huyện hay tỉnh? Hệ thống mương từ 
đoạn đường Nhà Văn hóa xuống cây xăng Quân đội nhiều đoạn bị nghẹt, mùa mưa 
lượng nước ở 2 cống trên sân bay đổ về rất lớn gây lụt ở đoạn nghĩa trang liệt sỹ. Do 
đó đề nghị trước khi vào mùa mưa phải cho nạo vét mương, thông cống và cho lắp các 
tấm đan ữên mương vì hiện nay nhiều chỗ tấm đan bị gãy hoặc mất tấm đan gây nguy 
hiểm cho người dân, nhất là những người đi tập thể dục vào buổi sáng.
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Trả lời: Qua ý kiến của cử tri khu phố Ninh Thái thị ừấn Lộc Ninh, Quốc Lộ 13 
đoạn qua thị trấn Lộc Ninh được Sở giao thông tỉnh quản lý đối với mương và mặt 
đường, vỉa hè. Trong thòi gian Sở giao thông chưa kịp thời xử lý, giải quyết khi có vấn 
đề xảy ra, ƯBND huyện vẫn chỉ đạo cho Đội quản lý công ữình đô thị thực hiện việc 
nạo vét mương và xịt cỏ hai bên vỉa hè. Để đảm bảo thoát nước trong mùa mưa năm 
2020, UBND huyện sẽ đề nghị Sở giao thông tỉnh chỉ đạo cho đơn vị doanh nghiệp 
được trúng thầu quản lý đoạn QL13 qua thị trấn Lộc Ninh nạo vét. Vào mùa mưa, 
UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Đội quản lý công trình đô thị khơi thông mương và sửa 
chữa các tâm đan bị bê trên mương để đảm bảo cho người và phương tiện tham gia 
giao thông ừên QL13.

VL Xã Lôc Thinh 
•  ĩ

1. Cử tri Thị Họp, Điểu Phun, Điểu Vem, Lâm Bắc - ấp Chà Là, xã Lộc 
Thịnh (khu tái định cư thuộc chương trình 33): Chúng tôi thuộc diện hộ nghèo 
được cấp đất theo chương trình 33 từ năm 2012 gồm 5 sào đất tại khu tái định cư và 5 
sào đất sản xuất nhưng đến nay đã nhận được 5 sào đất ở, còn lại 5 sào đất sản xuất 
đến nay vẫn chưa nhận được, chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được 
giải quyết. Đe nghị các ngành chức năng xem xét giải quyết cho chúng tôi có đất để ổn 
định sản xuất phát triển kinh tế.

Trả lời: Khu đất quy hoạch thực hiện dự án 33 xã Lộc Thịnh; khu đất sản xuất 
tại tiểu khu 215 thuộc ấp cần Dực, xã Lộc Thành, trong quá trình triển khai thực hiện 
dự án Phòng Tài nguyên & Môi trường tham mưu cho UBND huyện cấp giấy Chứng 
nhận QSDĐ cho bà Bùi Thanh Thủy ở Tây Ninh với diện tích là 4,2 ha nằm trong đất 
dự án. Nên khi tiến hành giao đất cho các hộ dân được thụ hựởng bị ảnh hưởng tổng số 
12 hộ; trong đó: Chưa nhận được đủ diện tích đất là 06 hộ, chưa nhận đất hoàn toàn là 
06 hộ (đây là khu đất sản xuất mỗi hộ nhận được 0,5 ha). Khi phát hiện cấp chồng lên 
đất dự án Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu ƯBND huyện thu hồi giấy 
chứng nhận QSDĐ cấp cho bà Bùi Thanh Thủy; đồng thời UBND huyện ban hành 
quyết định hủy giấy chứng nhận QSDĐ nhưng hiện nay đất bà Thủy vẫn còn sử dụng. 
UBND huyện chưa thực hiện thủ tục thu hồi đất. Để giải quyết dứt điểm thu hồi đất 
cấp cho các hộ dân thụ hưởng, ƯBND huyện ban hành 02 Công văn chỉ đạo giao cho 
phòng Tài Nguyên & Môi trường, Phòng Tư pháp, UBND xã Lộc Thành tổ chức ữiển 
khai thực hiện trình tự hồ sơ các bước để thu hồi đất Bùi Thanh Thủy ở Tây Ninh đang 
sử dụng.

2. Cử tri Lê Văn Sang, Điểu Vem - ấp Chà Là, xã Lộc Thịnh (khu tái định 
cư thuộc chương trình 33):

2.1. Chúng tôi được xây nhà theo chương trình 33, Nhà nước có vận động vốn 
đối ứng của chúng tôi là 5 triệu đồng chúng tôi đã chip hành đóng vốn đối ứng, nhưng 
có một số hộ không đóng vốn đối ứng mà vẫn được xây, như vậy là không công bằng, 
đề nghị các cơ quan có thẩm quyên xem xét giải quyết cho công bằng, một là không 
thu đối ứng ữả lại 5 triệu cho các hộ đã đóng, hai là phải thu tiền của các hô chưa đóng 
tạo sự công bằng cho người dân.

Trả lời: Dự án Lộc Thịnh ừong hạng mục hỗ ừợ xây dựng nhà ở với số tiền 30 
triệu/ căn ữong đó nhà nước hô trợ 25 triệu/lcăn, các hộ dân thụ hưởng đối ứng để 
thực hiện xây nhà là 5 triệu. Trong quá ừình triển khai thực hiện xây dựng thì có một 
số hộ đã đóng tiền đối ứng còn lại một số hộ chưa đóng tiền đối ứng. Đến năm 2017
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ƯBND huyện phối hợp cùng ƯBMTTQVN huyện 'vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh 
Bình Phước hỗ trợ vốn xây dựng nhà ở cho các hộ. số hộ chưa đóng tiền đối ứng thì 
quỹ hỗ trợ cấp 35 triệu đồng/căn số hộ đã đỏng hỗ trợ 30 triệu đồng/căn, để thực hiện 
xây dựng 01 căn nhà tri giá 60 triệu đồng. Việc thu thêm tiền các hộ chưa đổng đối 
ứng cũng như ừả lại tiền cho các hộ đã đóng đối ứng không thực hiện (trong tổ chức 
bàn giao nhà ở tại dự án Lộc Thịnh lãnh đạo UBND huyện đã trả lời ý kiến nêu trên) .

2.2. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét quản lý việc nổ mìn mỏ đá ở địa 
phương, trước khi nổ mìn cần phải thông báo cho người dân biêt. Xe chở đá, đât từ mỏ 
đá không che đậy, rớt vương vãi ra đường gây nguy hiểm cho người dân đi lại, đề nghị 
cơ quan chức năng xem xét xử lý.

Trả lời: Đối với việc khai thác đá tại các mỏ đá trên địa bàn huyện, UBND 
huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Công an huyện, UBND 
các xã có doanh nghiệp, cá nhân hoạt động khai thác đá, tăng cường công tác quản lý, 
kiểm ữa việc nổ mìn đảm bảo theo đúng quy đinh và an toàn cho những hộ dân xung 
quanh khu vực khai thác đá.

- Đối với tình trạng xe chở đá, đất từ mỏ đá không che đậy, rớt vương vãi ra 
đường, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện tổ chức cho Đội Cảnh sát giao thông 
tiên hành tuân tra các tuyên đường trên địa bàn huyện để xử lý các phương tiện giao 
thông vi phạm. Trong thời gian tới, Công an huyện tăng cường chỉ đạo Đội Cảnh sát 
giao thông phối hợp với Công an các xã trên địa bàn huyện tiến hành tuần tra nếu phát 
hiện sẽ xử lý theo quy định của pháp luậtế

3. Cử tri Lê Thanh Tùng - ấp Hưng Thủy, xã Lộc Thịnh
3.1 ế Hiện nay xã Lộc Thịnh về đích nông thôn mới nên Ngân hàng chính sách 

xã hội huyện cắt không cho vay nguồn vốn kinh doanh sản xuất. Đề nghị Ngân hàng 
chính sách xã hội xem xét chuyển nguồn vốn này sang chương trình cho vay khác để 
người dân có vốn kinh doanh sản xuất.

Trả lời: Huyện Lộc Ninh hiện nay có 16 xã, Thị trấn. Trong đó có các xã thuộc 
xã vùng khó khăn, đang được thụ hưởng chưang trình hỗ trợ sản xuất kinh doanh vùng 
khó khăn do chính phủ quy định theo Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/08/2018 
của Thử tướng Chính phủ (đợt 2), Văn bản số 495/UBDT-CSDT ngày 17/05/2019 của 
ủy ban Dân tộc về một số vướng mắc khi ữiển khai thực hiện tín dụng chính, sách tại 
vùng khó khăn theo Quyết định 1010/QĐ-TTg và Thông báo số 31/TB-UBDTế Đến 
ngày 31/10/2019 có 6 xã thuộc vùng khó khăn đó là: Lộc Hoà, Lộc Khánh, Lộc 
Quang, Lộc Thành, Lộc Phú, Lộc Thịnh. Những xã còn lại không thuộc xã khó khản 
thì không được thụ hưởng chương trình này.

Hiện nay người dân xã Lộc Thịnh được tiếp cận các chương trình tín dụng chính 
sách như: chương trình hộ Nghèo, chương trình hộ Cận nghèo, chương trình hộ Mới 
'Thoát nghèo, chương trình Sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, chương trình giải 
quyết việc làm, chương ừình Học sinh sinh viên, chương trình nước sạch vệ sinh môi 
trường... với tổng dư nợ các chương trình là 14 tỷ 869 ữiệu đồng.

Theo Kế hoạch của UBND huyện đến cuối năm 2019 Xã Lộc Thịnh sẽ về đích 
nông thôn mới và theo quy định thì không thuộc xã khó khăn nên không còn được tiếp 
cận nguồn vốn sản xuất kinh doanh vùng khỏ khăn. Dư nợ của nguồn vốn này nếu đến 
hạn Ngân hàng sẽ tiến hành thu hồi về và phân bỗ cho các xã khác thuộc vùng khó
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khăn để cho vay theo quy định. Theo đề nghị của cử tri Lê Thanh Tùng Ngân hàng 
CSXH sẽ chuyển nguồn vốn khác sang cho vay.

Toàn huyện có 11 xã không thuộc vùng khố khăn mà nguồn vốn Trung ương 
chuyển về chủ yếu là vốn hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, học sinh sinh viên, 
chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nhưng phải đúng đối tượng được thụ 
hưởng nên cũng rất khó khăn ừong quá trình chuyển đổi nguồn. Ngân hàng CSXH 
huyện sẽ cố gắng tham mưu cho HĐND-UBND huyện,Trưởng ban Đại diện HĐQT 
và Phòng tài chính Kế hoạch hàng năm quan tâm chuyển bổ sung Nguồn vốn ủy thác 
tại địa phương để thực hiện cho vay giải quyết việc làm đối với các đối tượng còn khó 
khăn thuộc các xã nông thôn mới.

3.2. Ông đại diện cho 12 hộ dân của ấp Hưng Thủy nằm dưới hành lang đường 
dây điện năng lượng mặt trời không thống nhất với thông báo của Chủ tịch UBND 
huyện về việc thu hồi đất. Đề nghị đi lại đường điện cũ như thống nhất đợt 1, không đi 
đường mới. Đe nghị cấp trên nghiên cứu xác đáng trước khi chuyển tuyến tránh thiệt 
thòi cho 12 hộ dân. Lý do: Khi chuyển hướng, UBND huyện không khảo sát thực tế; 
trạm hạ thế quá lớn đòi hỏi diện tích đất 03 - 04 héc ta; tuyến này do đã chuyển tuyến 
không đúng với thiết ká tuyến ban đầu và do bên xã. Thanh Lương dân xây dựng quá 
nhiều nên nhà thầu mới kiến nghị chuyển tuyến.

Trả lời: Cặn cứ Quyết định số 2658/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của BND tỉnh 
Bình Phước quyết định chủ trương đầu tư; UBND huyện Lộc Ninh đã ra Thông báo số 
12/TB-UBND ngày 23/01/2019 về việc thu hồi đất thực hiện dự án: Nhà máy điện 
năng lượng mặt trời Lộc Ninh 1 và đường dây truyền tải 220KV Lộc Ninh -  Bình 
Long, với hướng tuyến truyền tải (cũ) đấu nối vào trạm biến áp Bình Longể Đồng thời 
chỉ đạo, các cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm đém, đo đạc xác đinh hiện trạng sử 
dụng đất nhằm áp giá bồi thường, hỗ trợ cho các cá nhân tổ chức có đất bị thu hồi thực 
hiện dự án. Tuy nhiên, do trạm Biến áp Bình Long không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật để 
đấu nối theo yêu cầu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Do đó, để phù hợp với yêu cầu 
kỹ thuật đấu nối với trạm Bình Long mở rộng, UBND tỉnh đã có Công văn số 
2887/UBND-TH ngày 08/10/2019 về việc điều chỉnh hướng tuyến đường dây 220KY 
Lộc Ninh Bình Long 2, nhằm phù họp với yêu cầu của Tập đoàn Điện lực đề ra.

Trên cơ sở đó, UBND huyện đã yêu cầu Chủ đầu tư là công ty cổ phần Tập 
đoàn Hưng Hải hoàn thành các thủ tục tiêp theo theo quy định của pháp luật. Đến 
ngày, 15/10/2019 ƯBND huyện Lộc Ninh ra Thông báo số 210/TB-UBND về việc thu 
hồi đất thực hiện dự án: Nhà máy điện năng lượng mặt ữời Lộc Ninh 1 và đường dây 
truyền tải 220KV Lộc Ninh - Bình Long (điều chỉnh). Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan 
chuyên môn tiến hành kiểm đếm, đo đạc xác định hiện trạng sử dung đất đẩy nhanh 
công tác GPMB để thi công dự án nhăm đưa dự án sớm đi vào hoạt động.

4ề Cử tri Nguyễn Hạnh Phúc - ấp Đồng Tâm, Nguyễn Thị Bẩy - ấp Chà Là, 
xã Lộc Thịnh

Dự án giải tỏa hành lang đường ĐT 754 từ Đồng Tâm đi Tà Thiết có làm nữa 
hay không cho người dân biết, nếu làm thì nhanh chóng giải quyết sớm cho người dân 
yên tâm sản xuất. Nhà ông Puck năm trên đường ĐT 754 khi dự án giải tỏa nhà ông 
còn 3m chiều sâu không xây nhà được, đề nghị nhà nước hỗ ữợ đất tái định cư cho gia 
đình ông.
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Trả lời: Dự án mở rộng và xây dựng hàng lào hai bên đường từ ngã ba Đồng 
Tâm đến Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tà Thiết, được ƯBND tỉnh chấp thuận 
chủ trương tại Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của ƯBND tỉnh Bình 
Phước về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình: Xây dựng hàng 
rào hai bên đường từ ngã ba Đồng Tâm đến cây xăng Ngọc Anh.

Trên cơ sở đó, UBND huyện đã ra Thông báo số 30/TB-UBND ngàỵ 
21/02/2019 của ƯBND huyện Lộc Ninh về việc Thông báo thu hồi đất (lần 01) để 
thực hiện dự án: Xây dựng hàng rào hai bên đường từ ngã ba Đồng Tâm đến cây xăng 
Ngọc Ánh thuộc xã Lộc Hưng, Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh. Đồng thời, chỉ đạo các cơ 
quan chuyên môn tiến hành công tác kiểm kê, đo đạc, giám định khối lượng thiệt hại 
để áp giá và lập phương án bồi thường, hỗ trợ nhằm chi trả tiền cho các hộ gia đình, cá 
nhân và tổ chức có đất bị thu hồi. Nhưng với quy mô dự án có tổng chiều dài 17,4km, 
khoảng 570 hộ dân 09 tổ chức và 04 ừạm kinh doanh xăng dầu (03 trạm đã đi vào 
hoạt động) bị ảnh hưởng với tổng diện tích thu hồi dự kiến 219.896,8m2, kinh phí 
thực hiện lớn nên Hội đồng bồi thường đã chia ra tỉmg giai đoạn để lập phương án bồi 
thường, hỗ trợ từng đợt để chi trả cho các hộ dân và đảm bảo mặt bằng cho đơn vị thi 
công, đến nay đã phê duyệt duyệt 03 đợt với 400 hộ đã bàn giao mặt bằng. Còn hơn 
100 hộ dân phải tiến hành rà soát lại nguồn gốc đất, thời điểm xây dựng công ừình 
trên đất nên chưa phê duyệt phương án bồi thường. Hiện nay, công tác giải phóng mặt 
bằng vẫn đang tiếp tục tihực hiện, dự kiến hoàn thành trong quý 1/2020. Rất mong cử 
tri chia sẻ và phối họp đễ dự án được thực hiện đúng tién độ.

Riêng việc ông Nguyễn Hạnh Phúc hỏi, gia đình ông khi bị thu hồi đất mà diện 
tích còn nhỏ không đủ để xây dựng nhà ở, đề nghị UBND huyện bố trí tái định cư cho 
ôngề Xin được trả lời như sau: Căn cứ Điều 6 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 
15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, ỈLỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu 
hồi đất. Đối với các trường hợp thu hồi đất ở nhưng phần diện tích còn lại không đủ 
điều kiện để ở theo quy định của UBND tỉnh tại Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND 
ngày 19/12/2014 Ban hành quy định diện tích tách thủa đất đối với đất ở, hạn mức đất 
ở khi nhà nước giao đất, công nhận, quyền sử dụng đất trên địa bàn tinh Bình Phước, 
thì được đề nghị xem xét cấp đất tái đinh cư theo quy định.

5. Cử tri Trần Hà Thanh - ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh: Đất nhà ông Dự án
giải tỏa hành lang đường ĐT 754 từ Đồng Tâm đi Tà Thiết đã được áp giá hỗ trợ đền 
bù nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ trong khi đó nhà bị hư không đám 
sửa chữa, giêng hêt nước không dám đào phải đi xin nước nhà khác gây khó khăn 
ừong việc sinh hoạt trong gia đình. Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét giải quyết 
cho gia đình ông.

Trả lời: Theo biên bản kiểm kê hiện trạng và hồ sơ do Trưởng ban điều hành 
ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh cung cấp, thì trong hồ sơ đền bù không cỏ hộ ông Trần Hà 
Thanh như trên. Tuy nhiên, theo ý kiến thì việc các hộ dân đã được kiểm đếm, đo đạc 
xác định khối lượng tài sản bị ảnh hưởng khi nhà nuóc thu hồi đất, nay muốn sửa chữa 
nhà cửa hoặc đào giếng mới thì việc sửa chữa nhà cửa hoặc xây dựng các công trình 
khác phải năm ngoài phần diện tích đã cắm mốc giới giải phóng mặt bằng và tài sản 
đã được kiểm đêm, đo đạc xác nhận.

6. Cử tri Dương Thị Yên - ấp Đồng Tâm, xã Lộc Thịnh: Đường Đồng Tâm 
đi Tà Thiêt khu vực nhà bà không có công thoát nước mà chỉ có khu vực ngoài cổng
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chào nên khi trời mưa nước dồn về không thoát được đã xảy ra tình trạng người tham 
gia giao thông bị té ngã tại khu vực này, đề nghị các cơ quan chức năng xem xét đặt 
cống thoát nước để khắc phục tình trạng trên.

Trả lời: Theo phân cấp quản lý đường, tuyến đường Đồng Tâm đi Tà Thiết 
(ĐT754) thuộc quyền quản lý Sở Giao thông Vận tải tỉnh. ƯBND huyện ghi nhận ý 
kiến cử tri sẽ gửi Công văn ý kiến Cử tri Dương Thị Yên - ấp Đồng Tâm xã Lộc Thịnh 
đến sở GTVT, sau khi Sở Giao thông Vận tải phúc đáp, UBND huyện sẽ thông báo 
đến cử ừi Dương Thị Yên - ấp Đồng Tẵm, xã Lộc Thịnh biết.

7. Cử tri Lê Viết Thắng - ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh: Hiện nay 2 điểm tập 
kết rác ở cánh đồng Ba Nghi và khu vực ngã 3 Đồng Tâm thuộc địa bàn xã Lộc Hưng 
quản lý, rác vứt bừa bãi gây mùi hôi thối và gây khó khăn cho xã Lộc Thinh ữong việc 
thu gom rác vì người dân đem ra các điểm này vứt và không đóng tiền thu gom rác. Đe 
nghị các cơ quan chức năng xem xét khắc phục tình trạng trên.

Trả lời: UBND huyện ghi nhân ý kiến cử tri ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh. UBND 
huyện sẽ chỉ đạo cho ƯBND xã Lộc Hưng thu gom sạch hai vị trí tập kết rác tồn động 
tại cánh đồng Ba Nghi và ngã ba Đồng Tâm, để đảm bảo môi trường chung và thực 
hiện dịch vụ thu gom được tốt hơn. UBND huyện sẽ yêu cầu UBND xã Lộc Hưng tổ 
chức thu gom tại nhà để đảm bảo nguồn thu và xử lý các trường hợp vi phạm vức bỏ 
rác không đúng nơi quy định.

8. Cử tri Trần Bá Trọng - ấp Hưng Thủy, xã Lộc Thịnh: Đường láng nhựa 
ấp Hưng Thủy đoạn từ chợ Hưng Thủy đến nhà ôag Nguyễn Văn Đông đã được tỉnh 
đầu tư làm. Vừa qua do xe vận chuyển đất đá làm đường trọng tải nặng nên đã làm 
nhiều điểm hư hỏng nặng thành ổ gà đề nghị các cơ quan chức năng xem xét giải quyết 
sửa chữa.

Trả lời: Đường láng nhựa từ chợ Hưng Thủy đến nhà ông Nguyễn Văn Đông 
có chiều dài tuyến khoảng 1700 mét, được UBND xã Lộc Thịnh làm chủ đầu tư xây 
dựng mặt đường láng nhựa vào năm 2016-2017. Do lượng xe có trọng tải lớn chạy qua 
đoạn đường này nhiều, dẫn đến hiện tại mặt đường có nhiều vị trí bị bong tróc, tạo 
thành những ổ voi, ổ gà. Từ thực tế trên để đường được khai thác lâu dài, ổn định 
UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính - Kẹ hoạch khảo 
sát kiểm ừa bố trí kinh phí đầu tư sửa chữa tuyến đường nói trên. Đồng thời tham mưu 
ƯBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra những xe 
quá khổ, quá tải khi tham gia giao thông để góp phần hạn chế các tuyến đường bị hư 
hỏng.

m  Xã Lộc Hiệp
Cử tri Lê Văn Hiệp - ấp Hiệp Tâm A, xã Lộc Hiệp: Đề nghị UBND huyện 

xem xét, xác minh giải quyêt và trả lòi cụ thê các nội dung sau:
1. Việc giao Ban CHQS xã Lộc Hiệp hợp đồng cho thuê đất dự án 1592 của Thủ 

tướng Chính phủ là đúng hay sai? Ai cho chủ trương này, có tổ chức họp thống nhất 
hay không? Việc chủ trương cho thuê đất có diện tích lớn 45ha để trồng cây ngắn 
ngày, vì sao không công khai cho cán bộ và nhân dân được biết? Việc cho thuê đất gây 
nhiều thắc mắc này, có lợi ích nhóm hay không? Vì sao lãnh đạo xã Lộc Hiệp chỉ ưu 
tiên cho ngưòi dân tỉnh Đông Nai sanĝ  thuê mà không ưu tiên cho người dân địa 
phương thuê, cần làm rõ nội dung này. Để tạo nguồn kinh phí hoạt động của UBND xã
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nhưng sau khi nhận tièn, ông Nguyễn Tấn Lực tự đi mua máy chụp ảnh và máy vi tính, 
không cần biết ngân sách cằn chi cho những khoản cần thiết hơn, việc làm này đúng 
hay sai?

Trả lời'. Ngày 15/3/2012, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh có Công văn số 
127/UBND-KT về việc làm rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong việc để các hộ 
dân vào xâm canh lấn chiếm đất tại khoảnh 2,3,7 tiểu khu 82, trong đó có nội dung 
trong khi chờ ƯBND Tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng diện tích đất nàỵ, UBND 
huyện Lộc Ninh giao UBND xã Lộc Hiệp có trách nhiệm quản lý diện tích đất trên đến 
khi có phương án, kế hoạch thực hiện cụ thể, đất giao là đất quy hoạch 3 loại rừng tại 
Tiểu khu 82 thuộc ấp Hiệp Hoàn A, xã Lộc Hiệp với diện tích 103,81 hecta để thực 
hiện dự án 1592 (cấp đất đinh canh, định cư cho đồng bào dân tộc). ƯBND xã Lộc 
Hiệp tiếp nhận đất do UBND huyện Lộc Ninh giao, thực tế đất bị các hộ dân xâm canh 
lẩn chiếm chỉ còn lại 45 hecta. Đảng ủy và UBND xã Lộc Hiệp họp thống nhất giao 
Ban Chỉ huy quân sự xã Lộc Hiệp quận lý không cho các hộ dân địa phương xâm canh 
lấn chiếm và tổ chức ừồng cây ngắn ngày để tạo nguồn kinh phí hoạt động của ƯBND 
xã. Tuy nhiên, lực lượng Ban chỉ huy quân sự xã ít không đáp ứng được yêu cầu công 
việc nên ông Nguyễn Văn Dũng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Lộc Hiệp 
báo cáo ƯBND xã xin ý kiến chỉ đạo. Sau đó Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, ƯBND, 
UBMTTQ xã Lộc Hiệp tổ chức họp và thống nhất giao cho ông Dũng đại diện thực 
hiện việc ký hợp đồng cho thuê đất để tạo nguồn kinh phí cho địa phương. Đến ngày 
21/3/2012, ông Nguyễn Văn Dũng đã ký hợp đồng với ông Lê Văn Lưu Y, SN: 1987, 
HKTT: ấp Hiệp Hoàn, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, với giá cho 
thuê là 1.500.000đ/hecta (Một triệu năm trăm ngàn đồng), sau đó ông Dũng và ông Y 
đã đến Ban tài chính xã Lộc Hiệp giao nộp số tiền 67.500.000đ (Sáu mươi bảy triệu 
năm trăm ngàn đồng) cho bà Dương Thị Hồng Thắm, SN 1981, HKTT: ấp Hiệp Hoàn 
A, xã Lộc Hiệp là cán bộ Kế toán của Ban Tài chính xã Lộc Hiệp (có phiếu thu của 
Ban chỉ huy quân sự xã).

Trong quá trình thực hiện hợp đồng trồng mì nói trên của ông Lê Văn Lưu Y bị 
các hộ dân ở địa phương cũng tiến hành cày đất trồng mì trên diện tích đất mà ông Y 
đã hợp đồng với ƯBND xã Lộc Hiệp nên ông Y không thực hiện theo hợp đồng được; 
sau đó ông Y đã trả đất lại cho ƯBND xã Lộc Hiệp theo hợp đồng và nhận lại sổ tiền 
67.500.000đ (Sáu mươi bày triệu năm ừăm ngàn đồng). Qua làm việc với nguyên Bí 
thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân (ông Nguyễn Tấn Lực), Chủ tịch ƯBND 
(ông Nguyễn Yăn Tước), Phó Chủ tịch ƯBND (ông Trần Văn Lá), Chủ tịch mặt trận 
tổ quốc ( bà Trương Thị Thành) xã Lộc Hiệp (thời gian năm 2012) trình bày: Đảng ủy, 
ƯBND xã Lộc Hiệp̂  có tổ chức họp thống nhất việc quản lý, bảo vệ đất rừng của 
UBND huyện giao để thực hiện dự án 1592 và có chủ trương chỉ đạo ông Nguyễn Văn 
Dũng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Lộc Hiệp ký họp đồng cho thuê diện 
tích đất nêu trên để tạo nguôn kinh phí cho UBND xã hoạt động và ông Dũng đã thực 
hiện theo đúng sự chỉ đạo. Tuy nhiên, họp đồng không thực hiện được nên số tiền thu 
từ hợp đồng đã được trả lại cho người thuê và UBND xã không nhận được đơn khiếu 
nại, tố cáo gì về hợp đồng nêu trên.

Qua làm việc ông Lê Văn Lưu Y trình bày: Ngày 21/03/2012 ông Y ký hcrp 
đồng thuê đất ừồng mỳ với ông Dũng là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Lọc 
Hiệp với giá cho thuê là 1.500.000đ/hecta (Một ữiệu năm trăm ngàn đồng) và giao số 
tiên 67.500.000đ (có phiêu thu) với ông Dũng. Nhưng sau đó không canh tác được trên
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diện tích đất thuê, nên UBND xã Lộc Hiệp đã mòi ông Y đến nhận lại số tiền 
67.500.000đ (ông Triệu Văn Cường là người nhận) hai bên thống nhất không khiếu nại 
gì. Qua làm việc ông Nguyễn Văn Dũng trình bày: Theo ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, 
UBND xã Lộc Hiệp, ông Dũng làm đại diện ký hợp đồng với ông Y về việc cho thuê 
45 hecta đất dự án 1592, với giá tiền thuê mỗi hecta là 1.500.000đ. Sau khi ký hợp 
đồng ông Dũng làm. phiếu thu số tiền 67ể500.000đ và giao số tiền trên cho bà Dương 
Thị Hồng Thắm là cán bộ Ban tài chính xã quản lý số tiền ừên, nhưng do bên B không 
canh tác được nên UBND xã đã trả lại số tiền thuê đất cho ông Y.

Qua làm việc bà Thắm cho biết: Năm 2012 XJBND xã Lộc Hiệp có chủ trương 
giao cho Ban Chỉ huy quân sự ký hợp đồng cho thuê đất và bà Thắm được phân công 
hỗ trợ ông Dũng làm hợp đồng thuê, đến ngày 21/372012 ông Dũng và ông Y đến Ban 
tài chính xã và bà Thắm đã viết phiếu thu dùm cho ông Dũng, sau đó giữ số tiền trên. 
Nhưng khi hợp đồng không thực hiện được UBKD xã đã chỉ đạo trả lại số tiền 
67.500.000đ cho ông Y A'a bà Thắm đã giao số tiền ừên cho ông Triệu Yăn Cường là 
người đại diện của ông Y. Công an huyện Lộc Ninh đã tiến hành làm việc với Đảng ủy 
xã Lộc Hiệp về nội dung biên bản họp chủ trương cho Ban Chỉ huy quân sự xã đứng ra 
làm đại diện cho thuê đât, Nhưng do công tác lưu trữ khổng có nên không trích được 
biên bản họp này. Từ kết quả xác minh trên, xác định việc ông Dũng ký hợp đồng cho 
thuê đất là có ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, ƯBND xã Lộc Hiệp.

2. Ông không đồng ý về việc công an huyện Lộc Ninh cử cán bộ đã đi xác minh 
lần trước xuống xác minh lại sự việc đền bù dự án Sork Phú Miêng như vậy là không 
khách quan, đề nghị công an huyện cử cán bộ điều tra khác.

Trả lời: Đối với vụ việc đền bù dự án thủy diện Sok Phú Miêng, UBND huyện 
đã có văn bản đề nghị Công an huyện báo cáo cụ thể về vấn đề trên. Qua đó, Công an 
huyện đã có văn bản báo cáo UBND huyện và khẳng định việc cử cán bộ đi xác minh nội 
dung ừên là hoàn toàn khách quan và đúng quy định của ngành Công an.

v n i. Xã Lộc Quang
Cử tri Lường Thị Phòng - ấp Tam Nguyên, xã Lộc Quang: Đề nghị UBND 

huyện Lộc Ninh cho sửa chữa nâng cấp cầu ở Tổ 5, ấp Tam Nguyên, đã bị hư hỏng, 
nhân dân không đi lại được.

 ̂Trả lời: Cầu tổ 5, ấp Tam Nguyên là cây cầu nằm trên trục đường giao thông 
nối liền giữa hai ấp, ấp Tam Nguyên và ấp Bù Tam, cầu được bắc ngang qua Suối Xô. 
Hiện là cây cầu tạm do ĩứiân dân khu vực tự lắp đặt để phục vụ nhu cầu đi lại, cầu có 
chiềịk dài 6 mét, rộng 3 mét, kết cấu dầm chính được tận dụng từ nọc tiêu, mặt cầu 
bằng cây tre, keoễ.. Hiện cầu đã bị xuống cấp, đi lại rất nguy hiem. Từ thực tế trên để 
đảm bảo an toàn, cũng như phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân được thuận lợi. UBND 
huyện chỉ đạo Phòng Tài chính - Kê hoạch huyện tham mưu bố trí Vinh phí để đầu tư 
trong thời gian sớm nhất.

IX. Xã Lộc Khánh
1. Cử tri Lâm Nát - ấp Sóc Lớn, xã Lộc Khảnh: Đề nghi ƯBND huyện sớm 

triển khai thực hiện xây dụng tuyến đường từ cầu ông Đô đến UBND xã Lôc Khánh, 
khi làm đường đề nghị huyện quan tâm làm hệ thống mương thoát nước hai bên 
đường, đặc biệt là đoạn đường từ câu Sóc Lớn đên UBND xã Lộc Khánh để tránh mùa
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mưa nước chảy hết vào nhà dân hai bên đường làm ảnh hưởng đến đời sống của người 
dân vì đường làm mới cao hơn nhà dân.

Trả lởi: Dự án nâng cấp mở rộng đoạn đường nói ứên mà cử tri đề nghị đã 
được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt tại Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 
17/4/2017 dự kiến ữiển khai thi công năm 2020. Do dự án chưa triển khai nên không 
thể xây mương thoát nước được. UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri, sau khi dự 
án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng sẽ chỉ đạo các ngành chức năng kiểm ừa 
khảo sát để xây mương thoát nước để giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống của người 
dân.

2. Cử tri Trưcmg Văn Kiên - ấp Đồi Đá, xã Lộc Khánh: Đề nghị ƯBND 
huyện cho khảo sát và kéo đường điện hạ thế đến các hộ dân tổ 1,2,5 ấp Đồi Đá để 
nhân dân trong các tổ có điện lưới để phục vụ sinh hoạt.

Trả lời: Các hộ dân khu vực tổ 1,2,5 ấp Đồi Đá hiện tại đã có điện lưới để sinh 
hoạt, nhưng do địa bàn rộng, các tuyến đường nhiều nên hiện tại chưa được đầu tư 
đường dây điện theo trục đường giao thông của các tổ do đó nhân dân phải kéo điện 
xa. Tuy nhiên, khu vực tổ 1,2,5 ấp Đồi Đá nằm trong dự án đầu tư theo nguồn vốn của 
cơ chế Tây Nguyên (nay là đự án đầu tư xây dựng công trình cấp điện nông thôn). Dự 
án đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt tại Quyết định số 1153/QĐ-UBND 
ngày 04/6/2014. Do nguồn vốn của dự án phân bổ hàng năm có hạn, trong khi đó danh 
mục đâu tư nhiêu, đang chờ vôn của dự án để thi công. ƯBND huyện sẽ tiêp tục gửi 
Công văn đề nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước có kế hoạch đầu tư 
xây dựng đường điệri'nói trên trong thời gian sớm nhất.

3. Cử tri Hồ Ngọc Sương - ấp đồi đá, xã Lộc Khánh: Bà Sương tham gia 
công tác tại xã Lộc Khánh tò ngày 20/04/1998 là cán. bộ hoạt động không chuyên trách

- Từ ngày 20/04/1998 đến năm 2011 chức vụ của bà là Phó Chủ tịch Hội Liên 
hiệp phụ nữ xã Lộc Khánh.

- Từ 2011 đến hiện nay bà chuyển công tác với chức vụ Chủ tịch Hội chữ thập 
đỏ xã Lộc Khánh, được nhận phụ cấp theo bằng trung cấp mức hưởng phụ cấp là 1,86.

- Ngày 01/07/2019 lại chuyển sang mức phụ cấp chức danh Chủ tịch Hội là 1.0.
- Bà đề nghị UBND huyện và phòng chức năng cho bà được biết chế độ của bà:
+ Nếu bà xin nghỉ việc thì giải quyết chế độ cho bà như thế nào?
+ Khoảng thời gian công tác của bà từ tháng 6/2019 trở về trước đươc giải 

quyết ra sao?
Trả lời: Căn cứ Công văn số 2772/UBND-NC ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh 

Bình Phước về việc quy định chế độ thù lao đối với các tổ chức Hội đặc thù cấp xã quy 
định các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi và Hội chữ thập đỏ 
chuyển sang thực hiện theo quy chế hoạt động của Hội đặc thù ở cấp xã theo quy định 
tại Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của ƯBND tỉnh. Mức phụ cấp được 
hưởng kể từ ngày 01/7/2019 đối với chức danh Chủ tịch Hội là 1.0. Vì vậy, khi chuyển 
qua thực hiện quy chê hoạt động của Hội đặc thù ở cấp xã theo quy định tại Quyết định 
số 67/QĐ-ƯBND ngàỵ 07/01/2011 của ƯBND tỉnh thì không quy đinh việc giải quyết 
chế độ thôi việc 01 lầnễ Do đó, ƯBND huyện có Công văn số 910/UBND-NC ngày
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08/11/2019 đề nghị Sở Nội vụ hướng dẫn. Tuy nhiên, đến nay chưa có văn bản phúc 
đáp, do vậy chưa có cơ sở để giải quyết chế độ cho các đối tượng này.

Đối với thời gian tham gia công tác là đối tượng hoạt động không chuyên trách 
theo quy định của UBND tỉnh khi nào nhận được hồ sơ đề nghị giải quyêt chê độ của 
bà Hồ Ngọc Sương, UBND huyện sẽ chỉ đạo Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh 
và Xã hội tham mưu giải quyết theo quy định của pháp luật.

X. Xã Lộc Thạnh
Cử tri Nguyễn Văn Minh - ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh: Qua buổi tiếp xúc 

cử tri với đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước ngày 01/10/2019, cử tri ấp Thạnh Biên, 
xã Lộc Thạnh (thuộc khu quy hoạch Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư) đã đê nghị 
các cấp, các ngành xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân 
trong ấp. Đại diện Sở Tài Nguyên - Môi trường tỉnh đã trực tiếp trả lời: Đối với các 
khu vực có quy hoạch nhưng chưa ừiển khai (quy hoạch ữeo), đề nghị UBND huyện 
kiểm tra, rà soát từng trường hợp cụ thể, báo cáo UBND tỉnh xem xét. Trường hợp quy 
hoạch được điều chỉnh, phù hợp với quy hoạch đất ở thì sẽ xem xét cấp Giấy chứng 
nhận theo quy định. Đề nghị UBND huyện Lộc Ninh cho biết đối với các hộ dân có 
đất ở và đất canh tác nông nghiệp tại ấp Thạnh Biên hiện nay có được xem xét cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 49 Luật 
đất đai năm 2013 hay không?

Trả lời: Khu vực ấp Thạnh Biên nằm trong quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu 
Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy 
hoạch tại Quyết định số 61/QĐ-TTg ngày 13/01/2010 về việc phê duyệt Quy hoạch 
chung xẩy dựng Khu kinh té cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước; 
UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết định số 2370/QĐ-ỮBND ngày 26/11/2010 ve 
việc thu hồi đất của các tổ chức quản lý, sử đụng giao Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh để 
quy hoạch xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 
Bình Phước có Công văn số 2993/STNMT-CCQLĐĐ ngày 13/12/2017 (còn hiệu lực), 
tại mục 1, điểm b hướng dẫn: “Đối với các khu vực đã có Thông báo thu hồi đất thì 
người sử dụng đất trong khu vực dự án được thực hiện các quyền theo quy định tại 
Khoản 2, Điều 49, Luật Đất đai. Tuy nhiên để không làm thay đổi nhiều nội dung 
trong Thông báo thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền, các quyền này chỉ được thực 
hiện trên cơ sở giữ nguyên thửa đất theo Thôỉĩệ báo thu hồi đất (không thực hiện việc 
tách thửa đất khi đã cỏ Thông bảo thu hồi đất). Đồng thời theo quy định của Luật 
Đất đai, đối với các khu vực đã có thông báo thu hểi đất hoặc quyết định thu hồi đẫt 
thì không thực hiện việc cấp giấy CNQSD đất. Do đó sau khỉ người sử dụng đất thực 
hiện các quyền nêu tại Khoản 2, Điều 49, Luật Đất đai thì ngươi nhận quyen sử dụng 
đất mới không được cấp giấy CNQSD đất mà chỉ ghi nhận vĩẹc đăng kỷ quyền sử dụng 
đất vào sổ địa chỉnh

Như vậy, các hộ dân của ấp Thạnh Biên có đất nằm trong khu quy hoạch xây 
dựng Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư đến thời điểm nàỵ theo văn bản của Sơ Tài nguyên 
và Môi trường tỉnh Bình Phước thì vẫn chưa thực hiện việc cấp giấy CNQSD đat cho 
nhân dân được. Tuy nhiên, ƯBND huyện tiếp thu ý kiến này và sẽ co ý kiến với Sở Tài 
nguyên và Môi trường để được hướng dẫn cụ thể.

XI. Xã Lộc Tấn
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Cử tri Phạm Hữu Cường - BTT.UBMTTQVN xã Lộc Tấn:
1. Chính sách hỗ trợ đầu thu truyền hình số vệ tinh cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 

hiện nay còn thực hiện hay không? Từ năm 2017 đến nay, năm nào xã Lộc Tấn cũng 
lập danh sách hộ nghèo và cận nghèo gửi Phòng Nội vụ - Lao động,Thương binh và 
Xã hội và Phòng VHTT nhưng đến nay hộ nghèo 'VÉ cận nghèo của xã Lộc Tấn chưa 
được thụ hưởng.

Trả lời: Hiện nay, chính sách hỗ trợ đầu thu truyền hình số vệ tinh cho hộ 
nghèo, hộ cận nghèo vẫn còn thực hiện. Trong giai đoạn 1 năm 2018, Bộ Thông tin và 
Truyền thông đã hỗ trợ đầu thu số hóa truyền hình mặt đất cho các hộ nghèo, hộ cận 
nghèo trong khu vực có sóng số hóa truyền hình mặt đất tại 4 xã: Lộc Điền, Lộc 
Khánh, Lộc Phú, Lộc Quang. Dự kiến, giai đoạn 2 trong quý 1/2020, đối với các khu 
vực chưa có sóng hóa truyền hình mặt đất thì Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ hỗ trợ 
đầu thu truyền hình số vệ tinh đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện (đã 
cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu cho bộ phận chuyên môn; đã có íivi nhưng 
chưa sử dụng đầu thu vệ tinh, truyền hình cáp hoặc truyền hình qua internet; những 
hộ chưa được hô ừợđầu thu số hỏa truyền hình mặt đất giai đoạn 1 năm 2018).

2. Căn cứ Điểm đ Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 12 
tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh Bình Phước (Khoản 4 “chế độ, chỉnh sách hỗ trợ 
đặc thù giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu so tỉnh giai đoạn 2018- 
2020”, Điếm đ chỉnh sách hỗ trợ kéo điện vào đến nhà các hộ dân tộc thiểu số thuộc 
hộ nghèo và cận nghèo chua ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp với ngành điện để 
phục vụ sinh hoạt và sản xuất: Mức hỗ trợ là 3.500.000 đồng/hộ’’). Tháng 8/2018. 
Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện ban hành văn bản đề nghị các xã lập danh sách có 
đối tượng được thụ hưởng. ƯBND xã đã chỉ đạo cán bộ XĐGN phối hợp Ban điều 
hành các ấp tiến hành kiểm tra, rà soát và lập danh sách (có 30 hộ thuộc ấp Bù Núi A, 
Bù Núi B) gửi về Phòng DT-TG theo quy định nhung đến nay vẫn chưa được hỗ trợ. 
Đề nghị cho biết có hỗ ừợ không? Khi nào thực hiện.

Trả lời: Thực hiện Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Bình Phước. Phòng Dân tộc -Tôn giáo tổng hợp danh sách tham 
mưu UBND huyện lập Báo cáo số 173/BC-UBND ngày 03/10/2018 về kết quả rà soát 
đối tượng được thụ hưởng hỗ trợ lương thực và chính sách hỗ trợ kéo điện vào nhà dân 
trên địa bàn huyện gửi Ban Dân tộc tỉnh. Đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt thực hiện 
hỗ trợ về lương thực; Chính sách hỗ trợ kéo điện chưa được UBND tỉnh phê duyệt 
kinh phí thực hiện.

XIIề Xã Lộc Thiện
1. Ông Bùi Văn Liền - cử tri ấp Vưòn Bưỏi, xã Lộc Thiện: Mỏ đá Ngọc 

Bích được cấp giấy phép về khai thác đá tại ấp Măng Cải xã Lộc Thiện, đến nay, lại 
chuyển sang khai thác cát xây dựng và rửa cát xây dụng, nước thải chảy xuống suối ấp 
Vườn Bưởi làm ô nhiễm nguồn nước ảnh hưởng đến sức khỏe của các hộ dân trong ấp. 
Đề nghị các cấp chức năng kiểm tra xem xét và có hướng xử lý, khắc phục.

Trả lời: Năm 2018, nhận được phản ánh của cử tri về việc mỏ đá Ngọc Bích tận 
thu, rửa cát xây dựng trong phạm vi diện tích được phép khai thác đá xây dựng, thải 
nước rửa cát xuống suối làm ô nhiễm nguồn nước, UBND huyện đã đề nghị Sở Tài 
nguyên và Môi trường kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền, qua kiểm ừa phát hiện mỏ đá
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Ngọc Bích tận thu cát xây dựng mà chưa có giấy phép được cơ quan có thẩm quyền 
cấp và rửa cát thải nước xuống suối làm ô nhiễm môi trường, Chánh Thanh tra Sở đã 
quyết định xử phạt mỏ đá Ngọc Bích 90.000.000 đồng (chúi mươi triệu đông) vê 02 
hanh vi ừên đồng thời buộc mỏ đá Ngọc Bích dừng hoạt động tận thu và rửa cát xả 
nước thải xuống suối và mỏ đá đã chấp hành. Nay, theo ý kiến của cử tri Liên, ƯBND 
huyện sẽ đê nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tiêp tạc kiêm tra theo thâm quyên, nêu 
mỏ đá Ngọc Bích tái phạm, UBND huyện kiến nghị xử lý theo quy định về bảo vệ môi 
trường theo tình tiết tăng nặng.

2. Ông Nguyễn Văn Thảo - cử tri Vườn Birỏi, xã Lộc Thiện: Xe chở vật liệu 
quá khổ, quá tải, chở vật liệu rơi vãi đất đá xuống đường làm ảnh hưởng đến việc tham 
gia giao thông của nhân dân, mất an toàn, rất nguy hiểm. Đề nghị cơ quan chức năng 
quan tâm, xử lý nghiêm để lập lại trật tự.

Trả lời: Công an huyện đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông tiên hành tuân tra 
các tuyến đường ừên địa bàn huyện để xử lý các phương tiện giao thông vi phạm. 
Trong đó tuyến đường tù cây xăng Quân đội đến mỏ đá Ngọc Bích xã Lộc Thiện, đã 
phát hiện 16 trường hợp vi phạm quy định về chở vật liệu đất, đá rơi vãi xuống đường, 
Công an huyện đã xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an huyện xin tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới Công an huyện 
tiếp tục chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an xã Lộc Thiện tiến hành 
tuần tra nếu phát hiện sẽ xử lý theo quy đinh của pháp luật.

XIIIế Xã Lộc Thái
1. Ông Phạm Ngọc Hân - cử tri ấp 07, xã Lộc Thái:
1.1. Giai đoạn 2015 - 2017 ông có mua một thửa đất và đi làm Giấy CNQSDĐ 

(Sổ đỏ), được phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tham mưu ƯBND huyện cấp sổ 
đỏ. Khi nhận sổ ông không kiểm tra lại các nội dung ghi ừong sổ mà mang về nhà cất 
luôn. Sau đó gia đình không có nhu cầu sử dụng nên bán cho người khác, khi làm các 
thủ tục giao dịch sang nhuợng thì phát hiện ừên sổ đỏ ghi sai với CMND 03 số, ông đề 
nghị làm lại cho ông thi Phòng Tài nguyên và Môi trường xử phạt hành chính là 
1.058.000đ. Việc ghi sai số CMND trên sổ là do cơ quan chức năng tại sao khi làm sai 
lại xử phạt gia đình ông? đề nghị các cơ quan chức năng trả lời cho ông được biết.

Trả lời: Đối với nội dung phản ánh của ông, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng 
Tài nguyên và Môi trường kiêm tra, rà soát và trả lòi như sau:

- Thứ nhất, Phòng Tài nguyên và Môi trường không tiếp nhận, tham mưu giải 
quyết hồ sơ, không xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1.058.000 đồng đối với hồ sơ 
cử tri Hân vì không thuộc thẩm quyền của Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Thứ hai: Ngày 07/3/2019, cử ữi Hân có đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 
đất đai huyện Lộc Ninh để thực hiện đăng ký biến động do phát hiện sai sót, nhầm lẫn 
vê nội dung thông tin trong hô sơ địa chính và giấy chứng nhận. Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đất đai huyện Lộc Ninh tiên hành kiểm ứa hồ kỹ thuật thửa đất của hộ ông 
Phạm Ngọc Hân và bà Phạm Thị Hẩn, tọa lạc tại ấp K54, xã Lộc Thiện. Qua kiểm tra 
kỹ thuật hồ sơ cho thấy:

Tại hợp đồng chuyển nhượng số công chứng 31,32 ngày 25/5/2012 thể hiện 
giấy CMND của bà Phạm Thị Hân là 285 598 877 (do gia đình của cử tri Hân ghi
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trong hợp đồng công chứng), do đó Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lộc 
Ninh thực hiện quyền chuyển nhượng của bà Hẳn theo số CMND ừên và in giấy 
chứng nhận trình UBND huyện ký và cấp giấy chứng nhận theo quy định. Khi thực 
hiện việc chuyển nhượng thửa đất trên thì cử tri Hân phát hiện sai 03 sổ của CMND 
cùa bà Phạm Thị Hẩn và có đơn đề nghị đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với 
đất (Mầu số 09/ĐK1) và được Chủ tịch UBND huyện ký chỉnh lý tại ữang ba giấỵ 
chứng nhận ngày 15/3/2019 (thay đổi số CMND số 285 598 877 sang số CMND số 
285 549 877 đúng với số CMND của bà Hẩn).

Khi trả kết quả cho cử trí Hân, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện 
Lộc Ninh căn cứ: mục 9.2, Quyết định sổ 30/2018 ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh 
Bình Phước ban hành đơn giá đo đạc địa chính, đăng kỷ đất đai, lập hồ sơ địa chính, 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sờ hữu nhà ờ và tài sản khác gan liền 
với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Phước thu lệ phí chỉnh 
lý do phát hiện sai sót, nhầm lẫn về nội dung thông tin ứong hồ sơ địa chính và giấy 
chứng nhận, số tiền thu là 1.058.000 đồng (hóa đơn thu tiền số 0011963 ngàỵ 
20/3/2019). Lý do: Thu lệ phí chỉnh lý biến động đo bà Phạm Thị Hẩn kê khai sai số 
CMND ừong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dạng đất và tài sản gắn liền với đất 
và được ƯBND xã Lộc Thiện chứng thực số 31, quyển số 01/2012/TP/CT- SCT- 
HĐGD ngày 25/5/2012 do Phó Chủ tịch ƯBND xã Tạ Đức Tuấn ký chứng thực.

Như vậy, việc thu lệ phí như trên là đúng quy định của ƯBND tỉnh, không phải 
xử phạt vi phạm hành chính như cử tri Hân phản ánh.

1.2. Ông tham gia công tác trong ngành giáo dục được 28 năm nhưng khi ông 
làm chê độ chuyên hồ sơ từ Bắc vào Nam thì ông bị thất lạc hồ sơ. Ông cỏ nhờ các 
đảng viên 20 năm, 40 năm xác nhận là công tác chung với ông nhưng ông kiến nghị 
nhiều lần vẫn chưa được xem xét. Rất mong các cơ quan chức năng hướng dẫn, giúp 
đỡ cho ông vì đên nay ông chưa nhận được chế độ gì (có các hồ sơ liên quan gửi kèm).

Trả lời: UBND huyện đã chỉ đạo lãnh đạo Phòng GD&ĐT trực tiếp liên hệ với 
ông Phạm Ngọc Hân và huớng dẫn ông bổ sung đơn đề nghị cụ thể yêu cầu, nguyện 
vọng của cá nhân ông Hân.

Ngày 27/11/2019, Phòng GD&ĐT đã mời các cá nhân có liên quan ữong thời 
gian ông Hân công tác trong ngành giáo dục gồm: ông Lê Văn Kiêm - Nguyên 
Trưởng phòng GD&ĐT, ông Nguyễn Ý - Nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu học Lộc 
Thái B, ông Nguyễn Văn Liệt đã từng giữ chức vụ Phó hiệu trưởng trường tiểu học 
Lộc Thái B để xác định thời gian, nhiệm vụ và các chế độ liên quan đến ông Hân khi 
đang giảng dạy tại huyện Lộc Ninh.

Qua nội dung thảo luận của các thành viên tham dự họp và với cá nhân ông 
Phạm Ngọc Hân (liên lạc băng điện thoại) thì: Trước đây, ngành giáo dục huyện Lộc 
Ninh đang thiếu rất nhiều giáo viên đứng lớp nên đã có hợp đồng một số người ngoài 
ngành (có trình độ văn hóa nhât định) vào dạy các lóp học tiểu học đang thiếu giáo 
viên được gọi là lớp ữeo theo chế độ khoán theo tháng với mức tiền là 230.000đ/tháng 
và không đóng bảo hiểm xã hội. Qua xác nhận của những người có liên quan thì ông 
Hân là người được các trường đã hợp đồng theo diện lớp treo trên. Từ đó, ngoài số tiền 
giao khoán theo thỏa thuận trên thì không còn khoản chế độ nào khác. Ông Phạm 
Ngọc Hân đã xác định nội dung ữên là đúng và cá nhân ông Hân thống nhất.
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2. Ông Trần Văn Chánh - cử tri ấp 2, xã Lộc Thái: Ông khám bệnh tại Khoa 
Đông y - Bệnh viện Lộc Ninh có bảo hiểm y tế nhưng khi khám xong thì không có 
thuốc. Được nhân viên trả lời là thuốc đã hết đến năm sau mới có. Đề nghị các cơ quan 
chức năng trả lời cho ông được rõ.

Trả lời". Theo thống kê trên phần mềm Khoa khám bệnh tại Trung tâm y tế thì 
ông Chánh đã đến khám tại khoa khám bệnh từ tháng 6/2017 đến nay là 50 lượt khám 
bệnh, đa số là khám chữa bệnh bằng phương pháp đông tây y kết hợp và các thuốc cho 
những lần khám bệnh đều đáp ứng yêu cầu bệnh tật và phù hợp với chẩn đoánể

Trong năm 2019, thuốc y dược cổ truyền do kliông trúng thầu một số loại thuốc 
hỗ trợ điều trị không phải thuốc đặc trị (tuy nhiên vẫn có thể thay bằng thuốc tân 
dược). Nên không có trường hợp để cho bệnh nhân chờ thuốc năm sau mới có như ông 
đã phản ánh. Trung tâm y tế sẽ nhắc nhở nhân viên cần giải thích rõ hơn về bệnh và sử 
dụng thuốc để cử tri yên tâm điều ừị.

3. Ông Trần Văn Hải - cử tri ấp 7, xã Lộc Thái: Việc thi công, giải tỏa, đền 
bù Quôc lộ 13 đên nay đã hoàn thành được 04 năm mà ông chỉ nhận được tiên đên bù 
hỗ trợ về đất, còn tiền hỗ trợ về cây trồng, vật kiến trúc trên đất ông vẫn chưa nhận 
được. Ông có liên hệ với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện thì được trả lời tỉnh chưa 
chuyển tiền về. Đe nghị các cơ quan chức năng ứả lời cho ông biết là tỉnh đã chuyển 
tiên vê chưa. Khi nào thì đên bù cho gia đình ông?

Trả lời’. Hiện nay, đối với dự án mở rộng Quốc lộ 13 đã hoàn thành và quyết 
toán xong, nên nguồn vốn không được cung cấp để chi ừả. Tuy nhiên, UBND huyện 
đã có văn bận gửi chủ đầu tư và ƯBND tỉnh để yêu cầu cung cấp bổ sung nguồn vốn 
nhằm chi ừả cho ông, nhưng đến nay chưa có phúc đáp. Do đó, việc chi trả cho ông sẽ 
tiến hành khi nguồn vốn được điều chuyển cho UBND huyện.

4. Ông Lê Văn Lắm - cử tri ấp 1, xã Lộc Thái: Mương thoát nước tuyến 
đường liên xã Lộc Thái - Lộc Thiện (đường Phan Chu Trinh) có cống thoát nước chảy 
xuống vườn nhà ồng và chia vườn nhà ông ra làm 02 thửa, cứ mỗi trận mưa, đất lại sạt 
lở thêm một ít, đất cứ sạt lở thêm khi có mưa và kèm theo rác thải tràn xuống vườn 
nhà ông làm thiệt hại hoa màu và gây ô nhiễm môi trường. Nhiều năm nay, ông đã ý 
kiến nhiều lần với các cơ quan chức năng nhưng chưa được giải quyếtẽ Đến nay, 
đường đang thi công lại nhưng vẫn chưa thấy điều chỉnh vị trí mương thoát nước tại vị 
trí vườn nhà ông. Đề nghị các cơ quan chửc năng xem xét, giải quyết cho ông trong 
thời gian sớm nhất

Trả lờiệ. Qua kiểm tra thực tế và theo hồ sơ báo cáo Vinh tế kỹ thuât của công 
trình đường cho thấy các vị trí cống trên tuyến đường từ tỉnh bộ Biên phòng đi Lộc 
Thiện thi công từ năm 2002, nay hồ sơ thiết kế tuyến đường liên xã Lộc Thái - Lộc 
Thiện (đường Phan Chu Trinh) đang triển khai thi công nâng cấp mở rộng, các vị trí 
cống vẫn giữ nguyên tại vị trí cũ, chỉ mở rộng khẩu độ cống, trong đó có cong mà Ông 
nêu, do mặt bằng tự nhiên khu vực này không thể điều chỉnh đi vị trí khác đượcễ 
UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri và sẽ chỉ đạơ Ban quản lý dự án Đầu tư xây 
dựng huyện (đơn vị được giao quản lý công trình) phối hợp cùng các ngành chức năng 
kiểm tra khảo sát để có hướng xây mương thoát nước phía hạ lưu cống nhằm giảm 
thiểu thiệt hại hoa màu và gây ô nhiễm môi trường cho nhân dân ữong khu vực.
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Trên đây là báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết và trả lời những ý 
kiến, kiến nghị của cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri trưcc kỳ họp thứ chúi HĐND huyện 
khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021./.

7Vơ?ệ nhận:
-  Thường trực HĐND huyện;
- UBNdT BTT ủ y  ban MTTQVN huyện;
- Tổ ĐB HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa X;
- TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn;
- LĐYP, C W P ;
-Lưu: VT.
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