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

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

Thực hiện Công văn số 40/HĐND ngày 16/6/2020 của Thường trực Hội đồng 
nhân dân huyện về việc đề nghị trả lời nội dung cử tri kiến nghị trước 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. Một số hộ dân sinh sống đã lâu ở khu vực Khu Thủy tinh (ấp Tam Hạp) và 
khu vực trường Hoàng Lê Kha (ấp Suối Muồn), đã kê khai đất và đã nộp hồ sơ nhưng 
tại sao cho đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị 
cơ quan chức năng xem xét sớm giải quyết (Cử tri xã Thái Bình). 

Trả lời: 

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đang cư ngụ 
trong các khu dân cư Thủy Tinh (ấp Tam Hạp) và khu dân cư Suối Muồn (khu vực 
trường Hoàng Lê Kha), giai đoạn năm 2017, 2018, 2019 UBND huyện đã xem xét giải 
quyết được 32 hồ sơ. Đến thời điểm hiện nay số lượng hồ sơ nộp tương đối nhiều. 

Ngày 10/12/2019, tại cuộc họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện họp 
thống nhất như sau: việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các khu dân cư trên 
địa bàn xã Thái Bình, Thị Trấn… chia thành 3 nhóm: 

+ Nhóm 1: những hộ dân sử dụng đất trước thời điểm lập Quy hoạch khu dân 
cư, đã cất nhà ở hoặc hiện nay đang quản lý sử dụng đất, các hộ đã được điều tra có tên 
trong danh sách ban đầu; các hộ dân có tên trong danh sách điều tra của Phòng Tài 
nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 148/BC-TNMT ngày 18/11/2013. 

+ Nhóm 2: những hộ dân đã cất nhà ở ổn định; mua bán, sang nhượng bằng 
giấy tay trước ngày 01/01/2008 và các trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc mua bán; 
sang nhượng (bằng giấy tay) từ ngày 01/01/2008 đến trước ngày 01/7/2014. 

+ Nhóm 3: Các trường hợp không nằm trong nhóm 1 và nhóm 2, đất có nguồn 
gốc mua bán, sang nhượng (bằng giấy tay) từ ngày 01/7/2014 đến nay…. 

Hiện nay đang giải quyết theo thứ tự nhóm 1, 2, riêng nhóm 3 phải có kết quả 
giải quyết, thẩm tra, xác minh, kết luận từng trường hợp1. 

                                                
1 Theo danh sách điều tra, xác minh, thu thập, tổng  hợp các Khu dân cư hiện nay, nhóm 1: khu Tam Hạp – Suối Muồi có 
16 hộ, khu Thủy Tinh có 34 hộ, Khu phố IV có 5 hộ; nhóm 2: khu Tam Hạp – Suối Muồi có 13 hộ, khu Thủy Tinh có 5 
hộ.  
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2. Hộ ông Huỳnh Văn Đực, ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền có 1 phần diện 
tích đất (một nữa thì có đường, một nữa không có đường đi) nay muốn tách để cho 
các con, đã liên hệ cơ quan chức năng nhiều lần nộp hồ sơ nhưng đến nay vẫn chưa 
được giải quyết. Đề nghị ngành chức năng xem xét, có hướng giải quyết (Cử tri xã 
Thanh Điền). 

Trả lời: 

Qua tìm hiểu, hiện ông Huỳnh Văn Đức đang sử dụng thửa đất số 368, bản đồ 
số 12, diện tích 6721,7 m2, đất toạ lạc tại ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền huyện 
Châu Thành tỉnh Tây Ninh. Tại vị trí trên, theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 
của huyện Châu Thành là đất ở tại nông thôn. 

Căn cứ Khoản 3, Điều 4 Quyết định 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của 
UBND tỉnh Tây Ninh thì thửa đất ở, đất nông nghiệp phù hợp quy hoạch đất ở phải tiếp 
giáp với đường giao thông hiện trạng, có trên bản đồ địa chính thì mới được tách thửa. 

Tuy nhiên, ngày 22/01/2020, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định 
01/2020/QĐ-UBND về việc ngưng hiệu lực một số điều của Quyết định 
15/2019/QĐ-UBND. Theo đó, ngưng hiệu lực đối với quy định điều kiện tách thửa là 
đất phải tiếp giáp đường giao thông hiện trạng, có trên bản đồ địa chính, thời gian 
ngưng hiệu lực kể từ ngày 22/01/2020, đến nay vẫn chưa có quy định mới về sửa đổi, 
bổ sung Quyết định 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh. 

Ngày 06/2/2020 Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh có ban hành Thông 
báo số 201/TB-VPĐKĐĐ về kết luận cuộc họp ngày 31/01/2020 trong đó tại Mục 2 
có nội dung: 

“ 2. Tạm thời chưa thực hiện đối với những trường hợp tách thửa đất đối với đất 
ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp đã được quy hoạch sử dụng đất là đất ở để 
xây dựng nhà ở mà hình thành đường mới trên thửa đất”. 

Từ các cơ sở nêu trên, việc đề nghị tách thửa mà đất không tiếp giáp đường giao 
thông hiện hữu có trên bản đồ địa chính như trưởng hợp của ông Đực chưa thực hiện 
được. 

* Lĩnh vực chính sách: 

3. Chế độ chính sách cho đối tượng dân công hỏa tuyến và đối tượng thanh niên 
xung phong (xây dựng kinh tế) đã được làm hồ sơ ở xã, đã được hội đồng chính sách 
của xã xét và chuyển về trên trong năm 2019 (17 hồ sơ dân công hỏa tuyến, 03 hồ sơ 
thanh niên xong phong) nhưng cho đến nay vẫn chưa được hưởng chế độ. Kiến nghị 
cơ quan chức năng sớm giải quyết; đồng thời xem xét có thể cấp BHYT trước được hay 
không vì phần lớn những đối tượng này tuổi tác đã cao (Cử tri xã Thái Bình). 

Trả lời: 

* Đối với 17 hồ sơ Dân công hỏa tuyến đã được Hội đồng Chính sách xã đề 
nghị từ năm 2019 đến nay chưa được giải quyết. Ngành chức năng huyện giải trình 
như sau: 
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Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 20/6/2020 Ban CHQS huyện Châu Thành-
Thường trực Ban Chỉ đạo 24 huyện tiếp nhận, thẩm định tất cả 08 hồ sơ chính sách 
do Hội đồng Chính sách xã Thái Bình đề nghị theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: 

Đủ điều kiện đề nghị 06 hồ sơ gồm:  

1. Bà: Cao Thị Lành, sinh năm: 1958, ngụ ấp Bình Phong, xã Thái Bình. 

2. Ông: Nguyễn Văn Dân, sinh năm: 1954, ngụ ấp Suối Dộp, xã Thái Bình. 

3. Ông: Lê Tiến Dũng, sinh năm: 1959, ngụ ấp Bình Hoà, xã Thái Bình. 

4. Bà: Nguyễn Thị Hoài Yến, sinh năm: 1962, ngụ ấp Tam Hạp, xã Thái Bình. 

5. Ông: Phạm Văn Hòi, sinh năm: 1958, ngụ ấp Suối Dộp, xã Thái Bình. 

6. Bà: Nguyễn Thị Liên, sinh năm: 1957, ngụ ấp Bình Phong, xã Thái Bình. 

02 hồ sơ không đủ điều kiện trả về ngày 24/9/2019, Lý do: chưa đúng thủ tục, 
hồ sơ theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, gồm: 

1. Ông Trần Văn Minh, sinh năm: 1963, ngụ ấp Suối Dộp, xã Thái Bình. 

2. Bà: Lê Thị Dung, sinh năm: 1962, ngụ ấp Bình Phong, xã Thái Bình. 

Về thông tin 17 hồ sơ như kiến nghị, đề nghị cử tri xã Thái Bình trực tiếp cung 
cấp đầy đủ thông tin họ và tên, năm sinh, nơi cư trú những đối tượng đã lập hồ sơ đề 
nghị để Ban CHQS huyện làm cơ sở trả lời cụ thể các kiến nghị. 

* Đối với 03 hồ sơ đối tượng thanh niên xung phong: 

Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Châu Thành giải trình như sau: 03 hồ 
sơ đề nghị giải quyết chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg gồm: ông Đỗ Văn 
Hạnh sinh năm 1955, sinh năm 1965, ông Nguyễn Văn Nhân sinh năm 1966 (ngụ ấp 
Suối Dộp, xã Thái Bình). Theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của 
Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể thời gian tham gia được giải quyết chế độ là từ 
tháng 5/1975 đến ngày 07/01/1979. Do ông Đỗ Văn Hạnh, ông Nguyễn Văn Cảm, 
ông Nguyễn Văn Nhân tham gia Thanh niên xung phong xây dựng kinh tế từ năm 
1981 đến năm 1983 nên không được hưởng chế độ theo quy định tại Quyết định số 
62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Hiện ông Hạnh, ông Cảm, ông Nhân đã 
được đề nghị cấp Kỷ niệm chương Thanh niên xung phong Việt Nam. 

* Về việc đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế trước cho đối tượng đã đề nghị hồ sơ 
chính sách: 

Theo Thông tư Liên tịch số 138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC, ngày 
16/12/2015 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, ngày 14/10/2015 
của Thủ tướng Chính phủ. Quy định tại Điều 11, cụ thể: Hồ sơ, trình tự thực hiện cấp 
thẻ Bảo hiểm y tế đối với đối tượng đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp một lần theo 
Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, được thực hiện tương tự 
theo quy định của Pháp luật về Bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng. 
Như vậy hiện nay chưa có quy định, hướng dẫn nào nói đến việc cấp thẻ Bảo hiểm y 
tế trước cho các đối tượng đang đề nghị giải quyết hồ sơ chính sách. 
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* Lĩnh vực hạ tầng – giao thông:  

4. Huyện đầu tư lắp đặt đèn đường tại các khu vực đông dân cư trên tuyến 
đường chính của xã Hòa Hội để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông (Cử tri 
xã Hòa Hội). 

Trả lời: 

Căn cứ khoản 2, điều 3, Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của 
Chủ tịch UBND huyện quy định “điều kiện để lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng”: 

+ Khu vực đô thị (hay có tính chất đô thị): Trên các trục đường chính có lưu 
lượng giao thông lớn, khu vực đông dân cư, khu vực trật tự an toàn xã hội phức tạp. 

+ Khu vực nông thôn: Những vị trí là điểm đen (do Ban ATGT xác nhận), lưu 
lượng giao thông lớn, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông (do nguyên nhân chính 
là không có đèn chiếu sáng công cộng vào ban đêm). 

+ Khu vực cần bảo vệ: Các cơ quan công sở của Đảng, Nhà nước quan trọng; khu 
di tích, tưởng niệm có quyết định công nhận; kho bãi chứa tài sản công có giá trị lớn. 

- Địa bàn xã Hòa Hội có 02 tuyến đường chính (Đường huyện 7 và Đường 
huyện 23). Qua khảo sát, hiện trên 2 tuyến đường này tại các vị trí đường cong nguy 
hiểm, những vị trí tiềm ẩn tai nạn giao thông đã được lắp đèn đường. Cụ thể: 

+ Trên tuyến Đường huyện 7 là 12 bóng (cầu Hòa Bình 01 bóng; ngã 3 xã 03 
bóng; trước cây xăng 4 Hùng 01 bóng; cua trước Công ty chất thải rắn 02 bóng; ấp 
Hòa Bình 05 bóng). 

+ Trên tuyến Đường huyện 23 là 02 bóng (Trước trạm y tế xã 01 bóng; ấp 
Bưng Rò 01 bóng). 

Hiện nay nhu cầu lắp mới bóng đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện 
rất lớn. Tuy nhiên vốn sự nghiệp giao thông hạn hẹp nên việc lắp mới phải đảm bảo 
theo quy định trên. 

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 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                                       
 

 


