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BÁO CÁO THẨM TRA 

Tình hình, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau  

kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa IX thuộc lĩnh vực pháp chế  

 

 Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND 

tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra tình hình, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri 

trước và sau kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa IX thuộc lĩnh vực pháp chế. Cụ thể 

như sau: 

 Theo thống kê, trước và sau kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh khóa IX có 12 ý 

kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực pháp chế. Trong đó: Bộ Chỉ huy quân sự: 

02 ý kiến; Công an: 04; Thanh tra tỉnh: 02 ý kiến; Sở Nội vụ: 03 ý kiến; Sở Tư 

pháp: 01 ý kiến. Các ý kiến, kiến nghị chủ yếu liên quan đến việc thực hiện quy 

định của tỉnh về xây dựng tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản; việc 

giải quyết chế độ chính sách cho Trưởng khu phố và cán bộ phụ trách công tác ở 

khu phố; xem xét tăng mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức cấp cơ sở; phản ánh tình 

trạng cho vay “tín dụng đen”; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, việc 

xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi gây tiếng ồn tại khu dân cư, nơi công 

cộng...  

Theo Báo cáo của UBND tỉnh, các ý kiến, kiến nghị trên hầu hết đã được 

các cơ quan có thẩm quyền trả lời. Qua thẩm tra, Ban Pháp chế nhận thấy UBND 

tỉnh và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết đã thực hiện đúng trách 

nhiệm của mình trong việc trả lời các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri; nội 

dung trả lời đảm bảo đúng trọng tâm vấn đề mà cử tri quan tâm, sát với quy định 

hiện hành và việc thực hiện trên thực tế. Thông qua các ý kiến, kiến nghị, phản 

ánh của cử tri đã góp phần giúp cơ quan, đơn vị, địa phương nắm bắt tình hình 

thực tế, kịp thời có những chỉ đạo, điều hành cho phù hợp, đảm bảo thực hiện tốt 

nhiệm vụ cũng như đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân.  

Riêng đối với nội dung trả lời ý kiến của cử tri thuộc khu phố 8, phường 

Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một về kết quả thực hiện Kết luận kiểm tra liên quan 

đến đất của Quân đoàn 4 trên địa bàn phường Phú Lợi, Ban Pháp chế có ý kiến 

như sau:  

Từ năm 2013, sau khi Đoàn kiểm tra có Báo cáo kết luận, UBND tỉnh đã 

ban hành văn bản số 985/UBND-TD về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
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đất cho các hộ dân khu phố 8 phường Phú Lợi. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu 

UBND thành phố Thủ Dầu Một sớm có thông báo đến các hộ dân và triển khai 

thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định, đồng thời 

báo cáo kết quả về UBND tỉnh.  

Tháng 10/2019, tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh 

khóa IX cử tri đã kiến nghị sớm triển khai thực hiện việc cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho các hộ dân, Thanh tra tỉnh đã trả lời dự kiến thời gian hoàn 

thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân là tháng 6/2020. 

Tuy nhiên, đến nay theo Báo cáo số 110/BC-UBND ngày 26/5/2020 về kết quả 

giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12 – HĐND tỉnh khóa IX, 

Thanh tra tỉnh lại trả lời dự kiến thời gian hoàn thành là cuối năm 2020.    

Vì vậy, Ban Pháp chế đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh phối hợp 

với UBND thành phố Thủ Dầu Một khẩn trương giải quyết kiến nghị này, sớm 

thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân, đảm bảo đúng 

tiến độ đã trả lời cử tri (cuối năm 2020), tránh trường hợp tiếp tục kéo dài thời 

gian giải quyết. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về tình hình, kết quả giải 

quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp 12 - HĐND tỉnh khóa IX thuộc lĩnh 

vực pháp chế./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP; 

- Phòng: TH, HCTCQT; 

- Lưu: VT, Trang. 

TM. BAN PHÁP CHẾ 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Nguyễn Trường Nhật Phượng 
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