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ỦY BAN NHÂN DÂN                   
HUYỆN CHÂU THÀNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

  
Số:          /BC-UBND Châu Thành, ngày      tháng 12 năm 2019 

 
  

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

trước Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
 

Thực hiện Công văn số 44/HĐND ngày 12/11/2019 của Thường trực Hội 
đồng nhân dân huyện về việc đề nghị trả lời nội dung cử tri kiến nghị trước Kỳ 
họp thứ 8 HĐND huyện. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả giải quyết, trả 
lời như sau: 

1. Cử tri nhiều xã kiến nghị: Huyện cho công bố và cắm mốc lộ giới rõ 
ràng trên các tuyến đường để người dân biết, hạn chế tình trạng lấn chiếm 
hành lang an toàn giao thông đường bộ. 

Trả lời: 

- Về Quy hoạch giao thông nông thôn: Trước đây Huyện đã công bố, qua 
kiến nghị cử tri, Huyện ghi nhận và sẽ chỉ đạo ngành chuyên môn công bố lại. 

- Việc cắm mốc lộ giới: Do nguồn vốn sự nghiệp giao thông hàng năm 
hạn chế, chưa đảm bảo sửa chữa nên không thể thực hiện cắm mốc 178km/32 
tuyến đường huyện; 374km/239 tuyến đường xã. 

- Riêng quy hoạch nông thôn mới: Các xã nằm trong lộ trình đạt chuẩn 
nông thôn mới thực hiện việc công bố, cắm mốc với kinh phí 48 triệu đồng/01 
xã (gồm: 12 mốc đường nhựa, 12 mốc tim đường sỏi đỏ và 36 mốc lộ giới). 

2. Cử tri nhiều xã kiến nghị: Đề nghị ngành chức năng xem xét giảm thủ 
tục hành chính và thời gian giải quyết các hồ sơ cấp đổi, cấp mới GCNQSDĐ 
vì hiện nay thủ tục này thời gian giải quyết rất dài, mất thời gian của dân.  

Trả lời: 

Căn cứ Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh 
Tây Ninh về việc công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền của ngành Tài nguyên và Môi trường đã được 
quy định rõ. 
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Đối với hồ sơ cấp mới GCN QSDĐ: 
“ Thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắng liền với đất lần đầu có thời hạn giải quyết là 20 
ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian các ngày nghỉ, 
ngày lễ theo quy định pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, 
thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian công bố 
công khai tại UBND cấp xã, thời gian trích đo bản đồ địa chính khu đất).” 

Đối với hồ sơ cấp đổi GCN QSDĐ 
“Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắng liền với đất có thời hạn giải quyết là 7 ngày, kể từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp giấy chứng nhận bị ố nhòe, rách, 
hư hỏng; đổi từ giấy mẫu cũ sang mẫu giấy mới; giấy chứng nhận đã cấp chỉ 
có tên vợ hoặc chồng nay yêu cầu đổi giấy chứng nhận ghi tên cả vợ và 
chồng; dồn điền, đổi thửa…” 

Do cử tri không nêu các thông tin như: tên người sử dụng đất trong hồ sơ, 
địa chỉ, thời gian giải quyết “rất dài” là ở cấp xã, hay tại bộ phận một cửa 
huyện, nên không thể kiểm tra nguyên nhân để trả lời cụ thể. 

3. Cử tri xã Thanh Điền kiến nghị: Vào cuối năm 2018 có một số doanh 
nghiệp, nhà máy nông nghiệp có liên kết với người dân trên địa bàn xã Thanh 
Điền để bao tiêu sản phẩm lúa, lúc đầu thì việc liên kết rất suôn sẻ nhưng đến 
thời điểm thu hoạch thì doanh nghiệp bỏ trốn, liên lạc không được, gây tổn 
thất cho bà con. Đề nghị ngành chức năng xem xét khắc phục tình trạng này. 

Trả lời: 

Qua trao đổi trực tiếp với cử tri và Trạm Khuyến nông huyện Châu 
Thành: Cuối năm 2018, Trạm Khuyến nông huyện Châu Thành kết hợp cùng 
UBND xã Thanh Điền giới thiệu Công ty Phúc Nông (có trụ sở tại Sa Đéc, 
tỉnh Đồng Tháp) với ông Trịnh Văn Châu ngụ ấp Thanh Trung, xã Thanh 
Điền để liên kết thu mua lúa vụ Đông Xuân 2018-2019, với nội dung: Nông 
dân gieo trồng lúa giống Đài thơm 8 Công ty sẽ thu mua lúa. Ông Trịnh Văn 
Châu vận động thêm 6 hộ giáp ranh đất gieo trồng giống lúa theo đề xuất của 
Công ty. Tuy nhiên, hai bên chỉ thỏa thuận miệng, không ràng buộc trách 
nhiệm cụ thể mỗi bên, đến khi thu hoạch thì không liện hệ được với Công ty 
Phúc Nông để bán lúa, các hộ này sau đó bán cho 01 Công ty khác. 
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Qua sự việc trên, Huyện ghi nhận ý kiến của cử tri, sẽ chỉ đạo cho các cơ 
quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn khi giới thiệu Công ty, Doanh 
nghiệp đến liên kết với người dân phải hướng dẫn làm hợp đồng rõ ràng, quy 
định trách nhiệm cụ thể của các bên tham gia hợp đồng. 

 Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử 
tri qua đợt tiếp xúc trước Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 
- 2021, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Hội đồng nhân dân huyện./. 

 

Nơi nhận:                                                                           
- TT.HU, HĐND huyện;    
- UBMTTQVN huyện; 
- CT, PCT.UBND huyện; 
- ĐB. HĐND huyện; 
- Phòng: TN và MT, KT và HT; 
  CA huyện, BQLDA, XNTL; 
- UBND xã, thị trấn; 
- PVP (đ/c Đông), CV (đ/c Thảo P);                          
- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Thanh Lam                                   
 

 


