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BÁO CÁO 
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri qua đợt tiếp xúc cử tri 

sau Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
 

Thực hiện Công văn số 45/HĐND ngày 26/8/2020 của Thường trực Hội đồng 
nhân dân huyện về việc đề nghị trả lời nội dung cử tri kiến nghị sau Kỳ họp thứ 9 
HĐND huyện. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả giải quyết, trả lời như sau: 

* Lĩnh vực tài nguyên môi trường: 

1. Cử tri xã Thái Bình kiến nghị: Đường phân lô tại tổ 6 ấp Suối Muồn trên 
bản đồ thì thể hiện có đường đi nhưng hiện trạng thì đã không còn, tình trạng lấn 
chiếm rất nghiêm trọng. Đề nghị cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm. 

Trả lời: 

UBND xã Thái Bình đã tiến hành kiểm tra bản đồ và đi thực tế kiểm tra hiện 
trạng con đường mà cử tri kiến nghị tại tổ 6, ấp Suối Muồn, xã Thái Bình. 

Qua kiểm tra cho thấy, con đường mà cử tri phản ánh tại Tổ 6 ấp Suối Muồn có 
chiều dài 150 mét, chiều ngang 06 mét. Tuy nhiên, trên thực tế con đường đã được 
cấm mốc nhưng từ nhiều năm nay chưa được san ủi để người dân trong khu vực sử 
dụng theo phân lô quy hoạch mà sử dụng lối đi khác. Hiện nay, người dân đang tận 
dụng để trồng mỳ. 

Trong thời gian tới, UBND xã sẽ vận động người dân thu hoạch mỳ (khi đã tới 
vụ) và kiến nghị UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành 
xem xét bố trí kinh phí thực hiện việc san ủi, nâng cấp con đường để người dân sử 
dụng, tránh tình trạng lấn chiếm. 

2. Cử tri xã Trí Bình kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng xem xét cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân ở khu nghĩa trang ấp Xóm Ruộng, xã 
Trí Bình. Người dân sinh sống ở đây đã lâu nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng 
nhận QSDĐ. 

Trả lời: 

Ngày 25/8/2020 UBND xã Trí Bình có Tờ trình số 81/TTr-UBND về việc xin ý 
kiến cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSHN ở và TSKGLVĐ của 11 hộ ấp Xóm Ruộng 
xã Trí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

Qua xem xét tờ trình, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn UBND xã 
Trí Bình hoàn thiện lại Tờ trình về việc xin ý kiến cấp giấy chứng nhận QSDĐ, sở 
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hữu nhà ở và tài sản không gắn liền với đất của 11 hộ ấp Xóm Ruộng xã Trí Bình, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh bổ sung hồ sơ như sau: 

- Vị trí thửa đất hiện nay được xã quản lý như thế nào (quá trình quản lý sử dụng 
đất của xã từ trước đến nay), kiểm tra hệ thống các bản đồ, sổ mục kê 299, 2000, 
2010 mục đích sử dụng đất là đất gì, do ai quản lý quản lý sử dụng đất; hồ sơ theo dõi 
quản lý đất công thể hiện như thế nào. 

- Về tình trạng sử dụng đất của các hộ dân: xác định rõ quá trình sử dụng đất 
(thời điểm sử dụng đất, có chủ trương cho sử dụng đất,văn bản pháp luật giao đất hay 
không), thời điểm cất nhà để ở, diện tích đất đang sử dụng, diện tích đất đã cất nhà, 
công trình phụ khác. 

- Xác định tình hình nhân khẩu, hoàn cảnh kinh tế, thuộc hộ chính sách, nghèo, 
cận nghèo (nếu có). 

- Bổ sung biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của từng hộ, có danh sách 
kèm theo; sơ đồ hiện trạng sử dụng đất. 

- Sau khi hoàn thiện, phải có Biên bản họp UBND xã thông qua, có mời ấp, Ủy 
ban MTTQVN xã Trí Bình, Thường trực HĐND xã dự lấy ý kiến. 

- Trình Đảng ủy xã xin ý kiến (có biên bản họp Đảng ủy). 

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, UBND xã Trí Bình gửi lên Phòng Tài nguyên và Môi 
trường thẩm định lại để trình UBND huyện xin ý kiến, cho chủ trưởng xử lý các bước 
tiếp theo. 

* Lĩnh vực văn hóa-xã hội: 

3. Cử tri một số xã kiến nghị: Kiến nghị ngành chức năng tiến hành thanh lý 
một số điểm trường cũ đã được sáp nhập vào điểm chính (như: điểm trường Tiểu học 
Võ Tấn Nhiên, trường Phạm Tự Điểm…) vì hiện nay các phòng học này xuống cấp, 
hư hỏng nặng, mất an toàn và giao lại mặt bằng cho địa phương quản lý để dùng vào 
mục đích chung. 

Trả lời: 

- Về điểm trường TH Phạm Tự  Điểm (ấp Tầm Long, xã Trí Bình): Thực hiện 
việc sắp xếp mạng lưới trường, lớp học giai đoạn 2016- 2020; Năm 2016, do số 
lượng học sinh ở ấp Tầm Long và ấp Xóm Mới II, xã Trí Bình giảm và điều kiện đi 
lại cũng thuận tiện. Được sự đồng ý của UBND huyện Châu Thành và UBND xã Trí 
Bình, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành tập trung học sinh trường tiểu học 
Phạm Tự  Điểm vào cùng một điểm trường tại ấp Xóm Mới II, xã Trí Bình và không 
còn sử dụng điểm trường tại ấp Tầm Long, xã Trí Bình. Phòng Giáo dục và Đào tạo 
đã bàn giao lại Phòng Tài nguyên Môi trường huyện, UBND huyện Châu Thành quản 
lý phần đất trên (GCN số T00557, cấp ngày 15/3/2006: Diện tích đất: 4.237,5 m2) tại 
Tờ trình số 362/TTr-PGDĐT ngày 12/5/2017). 
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- Về điểm trường TH Đỗ Tấn Nhiên (ấp An Điền, xã An Bình): Năm 2014, do 
số lượng học sinh ở ấp ấp An Điền, xã An Bình giảm và điều kiện đi lại cũng thuận 
tiện. Được sự đồng ý của UBND huyện Châu Thành và UBND xã An Bình, Phòng 
Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành tập trung học sinh trường tiểu học Đỗ Tấn Nhiên 
vào cùng một điểm trường tại ấp Thanh Bình, xã An Bình và không còn sử dụng 
điểm trường tại ấp An Điền, xã An Bình. Ngày 16/9/2020 Phòng Giáo dục và Đào 
tạo có nhận Tờ trình số 93/UBND của UBND xã An Bình trình UBND huyện, Phòng 
Giáo dục và Đào tạo xem xét cho xã An Bình xin sử dụng cơ sở vật chất của điểm 
trường TH Đỗ Tấn Nhiên (ấp An Điền, xã An Bình) để phục vụ công cộng tại địa 
phương. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã có Tờ trình số 766/TTr-PGDĐT, ngày 
17/9/2020 giao lại Phòng Tài nguyên Môi trường huyện, UBND huyện Châu Thành 
xem xét xử lý phần đất trên (GCN số AD980721, cấp ngày 18/7/2006: Diện tích đất: 
1.855,1 m2). 

4. Cử tri xã Thái Bình kiến nghị: Quy chế chôn cất Nghĩa trang liệt sỹ Châu 
Thành (trong khu từ trần) có một số điểm chưa phù hợp, đề nghị cấp trên điều chỉnh 
cho phù hợp, trước khi ban hành Quy chế này nên lấy ý kiến của nhân dân. Cụ thể 
như việc quy định Đảng viên phải đủ 50 năm tuổi đảng, Thương bệnh binh phải loại 
¼ mới được an táng tại khu từ trần,…quy định như vậy là quá cao đề nghị xem xét 
quy định lại là Đảng viên 40 năm tuổi đảng trở lên, những người đã hy sinh một 
phần xương máu của mình để bảo vệ Tổ quốc (các đối tượng thương binh) thì nên 
được an táng tại khu từ trần nghĩa trang Châu Thành. 

Trả lời: 

* Việc lấy ý kiến của Nhân dân: 

Nghĩa trang liệt sĩ trước đây lập ra phục vụ cho chiến tranh biên giới Tây Nam 
và được xây dựng vào năm 1980, do UBND huyện Châu Thành và Thị xã Tây Ninh  
cùng quản lý. Sau chiến tranh Tây Nam chia tách thành hai khu vực, khu quy tập hài 
cốt liệt sĩ và khu vực đất còn lại làm khu từ trần để an táng lãnh đạo, cán bộ nguyên 
lãnh đạo Châu Thành - Thị Xã, về văn bản quy định đối tượng được an táng do Châu 
Thành và Thị xã thông qua Huyện ủy Châu Thành và Thị ủy Thị xã Tây Ninh để 
thống nhất. Do đó, từ trước đến nay không lấy ý kiến của nhân dân đối với nghĩa 
trang. Đến tháng 7 năm 2019 Thành phố Tây Ninh không quản lý nghĩa trang, giao 
về cho huyện Châu Thành quản lý cho đến nay. 

* Đối tượng an táng: 

 Căn cứ tình hình thực tế đất, UBND huyện Châu Thành và Thị xã Tây Ninh 
thống nhất đối tượng để an táng. Do quỹ đất còn ít nên đối tượng được chọn là những 
đồng chí đương chức lãnh đạo của Châu Thành và Thị xã Tây Ninh, cán bộ có tuổi 
đảng cao được an táng. 

Tháng 7/2019 Thành phố Tây Ninh bàn giao cho Châu Thành quản lý nên 
Huyện cũng căn cứ đối tượng, không mở rộng thêm đối tượng mà hạn chế bớt đối 
tượng, ưu tiên cho những đảng viên có tuổi Đảng cao.  
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Hiện nay, tất cả các xã điều có nghĩa địa riêng nên các đối tượng được chôn 
với nhân dân. 

5. Cử tri xã Thái Bình kiến nghị: Khi có Quyết định thành lập Ban Lễ tang đối 
với những đối tượng thuộc huyện, tỉnh quản lý thì đồng chí Trưởng ban nên họp các 
thành viên trong Ban Lễ tang để phân công thành viên trực tại tang lễ đầy đủ, đồng 
thời Trưởng Ban cần thống nhất chương trình, nội dung, thời gian với gia đình trước, 
không làm qua loa hoặc không có người trong Ban Lễ tang tham gia trực. Đề nghị 
chấn chỉnh. 

Trả lời: 

UBND huyện tiếp thu, ghi nhận. 

* Nội dung cử tri phản ánh: 

6. Cử tri Trịnh Duy Nam, xã Hảo Đước: Đề nghị sớm giải quyết mâu thuẫn 
giữa bà Hoàng Thị Ngọc Hường, bà Hà Thị Ngôn với bà Nguyễn Thị Thanh (ấp Bình 
Lợi, xã Hảo Đước) theo Quyết định số 205/QĐ.CCTHA ngày 06/6/2016 của Chi cục 
Thi hành án dân sự huyện Châu Thành. 

Trả lời: 

Vụ việc trên, Chi cục Thi hành án dân sự huyện đã kiên trì vận động, giải thích, 
thuyết phục. Kết quả, ngày 10/9/2020 bà Hoàng Thị Ngọc Hường, bà Hà Thị Ngôn 
đã nộp trả 6.405.000 đồng trả cho bà Nguyễn Thị Thanh và bà Thanh đã nhận đủ số 
tiền trên. 

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri qua 
đợt tiếp xúc sau Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021./. 

 

Nơi nhận:                                                                           
- TT.HU;    
- UB.MTTQVN huyện; 
- ĐB. HĐND huyện; 
- ĐB tham dự kỳ họp; 
 - UBND xã, thị trấn; 
- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thanh Lam                                       
 

 


