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Trả lời kiến nghị của đại biểu  ĐN  thị xã  

và  an Thường trực UBMTTQVN thị xã 

_____________ 

 

T  c    n     ến của T ường tr c HĐND thị xã về vi c tổng hợp ý kiến của 

đại biểu HĐND thị xã tạ  đợt họp Tổ trước kỳ họp thứ 7 HĐND thị xã.  

Qua xem xét các nội dung kiến nghị, UBND thị xã giả  trìn  n ư sau:  

1. Ý kiến Tổ đại biểu số 1:  

1.1. Ý kiến cử tri Hoàng Bá Nguyên (tổ 1, khu phố 9, phường Minh 

 ưng) một số hộ dân chưa có đường đi sau khi giao đất cho khu dân cư Đại 

Nam. Đề nghị UBND thị xã xem xét. 

Trả lời: 

Qua khảo sát cho thấy, hi n các hộ dân đã c ừa đất làm lố  đ  ra đường giao 

thông công, cộng. Ý kiến của cử tri là 9 hộ dân muốn có đường đ   ợp pháp, được 

thể hi n trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vấn đề này, tháng 8/2019, cử tri 

Hoàng Bá Nguyên (đại di n 8 hộ dân tổ 11, ấp 9, xã M n   Hưng), nay là tổ 11, 

Khu phố 9, p ường M n  Hưng) đã có kiến nghị UBND huy n C ơn T àn  (nay 

là UBND thị xã C ơn T àn ) xem xét, g ải quyết đường đ  dọc ran    u dân cư 

Đại Nam.  

UBND huy n (nay là UBND thị xã) đã ban  àn  Công văn số 15/UBND-

KTN ngày 10/01/2020 giải quyết kiến nghị của cử tr  Hoàng Bá Nguyên. T eo đó: 

(1) Chấp thuận cho các hộ dân tổ 11, ấp 9, xã M n  Hưng   ến đất làm đường giao 

thông theo ranh giới giữa K u dân cư Đại Nam vớ  đất của các hộ dân. (2) Giao 

P òng Tà  nguyên và Mô  trường chủ trì, phối hợp vớ  C   n án  Văn p òng Đăng 

   đất đa   uy n, UBND xã M n  Hưng  ướng dẫn th c hi n các bước tiếp theo 

t eo quy định. 

Đến nay, tuyến đường này đã được Hộ  đồng Nhân dân tỉnh thông qua danh 

mục công trình thu hồ  đất tại Nghị Quyết số 09/2021/NQ-HĐNDUBND ngày  

02/7/2021 và UBND tỉnh phê duy t Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huy n 

C ơn T àn  tại Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 29/3/2022. Tuy nhiên, do vị 

trí đề nghị thu hồ  đất c ưa được thể hi n trên bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.  Do đó, sau khi Quy hoạch tỉnh 

Bìn  P ước được phê duy t, UBND thị xã sẽ cập nhật tuyến đường vào bản đồ 

đ ều chỉnh quy hoạch đến năm 2030 của thị xã. Đề nghị các hộ dân chờ sau khi kết 

quả đ ều chỉnh bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ kế hoạch sử dụng đất của 

thị xã được phê duy t, UBND thị xã C ơn T àn  sẽ thông báo cho các hộ dân nộp 
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lại hồ sơ để được xem xét thu hồ  đất, chỉnh lý bản đồ địa chính và giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất c o người dân. 

1.2. Ý kiến cử tri Trần Sắc (phường Minh  ưng) về rừng phòng hộ tại 

khu phố 11, phường Minh  ưng.  iện nay diện tích rừng đã bị thu hẹp. Đề 

nghị UBND thị xã thông báo kết quả kiểm tra phần diện tích rừng cho cử tri 

được biết. 

Trả lời: 

Sau khi có ý kiến của cử tri Trần Sắc, UBND huy n C ơn T àn  (nay là 

UBND thị xã C ơn T àn ) đã ban  àn  Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày 

23/6/2022 về vi c thành lập Tổ kiểm tra vi c quản lý sử dụng   u đất rừng phòng 

hộ cũ tại Ấp 11, xã M n  Hưng (nay là K u p ố 11, p ường M n  Hưng). 

Hi n nay, Tổ kiểm tra đã  oàn t àn  công tác   ểm tra và đã có Báo cáo 

UBND thị xã. UBND thị xã sẽ xem xét giải quyết t eo quy định của pháp luật và 

thông tin cho các vị đại biểu HĐND và qu  cử tr  được biết trong thời gian sớm 

nhất. 

1.3. Đất và các tài sản gắn liền trên đất tại các điểm lẻ các trường học tại 

phường Minh  ưng hiện nay đang bỏ hoang gây lãng phí (do hiện nay đã xóa 

các điểm lẻ). Đề nghị UBND thị xã có giải pháp để tránh gây lãng phí. 

Trả lời: 

Qua rà soát cho thấy UBND p ường M n  Hưng đã có Tờ trình số 105/TTr-

UBND ngày 07/11/2022 về vi c g ao đất đ ểm lẻ Trường Tiểu học M n  Hưng B 

tại Khu phố 6 để sử dụng xây d ng N à văn  óa K u p ố 6. T eo đó, đối vớ  đ ểm 

Trường Tiểu học M n  Hưng B tại thửa đất số 490, tờ bản đồ số 1 thuộc Khu phố 

6, p ường M n  Hưng đã được UBND huy n C ơn T àn  (nay là UBND t ị xã 

C ơn T àn ) đề xuất giữ lại tiếp tục sử dụng.  

Vi c sử dụng đất công phải th c hi n theo trình t  thủ tục tại Nghị định 

67/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định vi c sắp xếp lại, xử lý tài sản công và 

Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định 

167/2017/NĐ-CP quy định vi c sắp xếp lại, xử lý tài sản công. Hi n nay, UBND 

thị xã đã có Báo cáo số 12/BC-UBND ngày 29/01/2021 về p ương án sắp xếp, xử 

l  n à, đất theo Nghị địn  167/2017/NĐ-CP của Chính phủ gửi UBND tỉnh. Do 

đó, sau     UBND tỉnh chấp thuận, UBND thị xã sẽ đưa đất vào sử dụng theo quy 

định. 

1.4. Đoạn đường từ tổ 12, khu phố 3  đi khu phố 11, phường Minh 

 ưng nằm trong lô cao su thuộc quản lý của công ty cao su Bình Long nên 

chưa được thực hiện Bê tông hóa do chỉ có 08 hộ dân sinh sống, không đóng 

góp kinh phí để đảm bảo thực hiện  

Trả lời: 

Tuyến đường t eo đơn   ến nghị là tuyến đường số 33, đoạn kiến nghị có 

chiều dài khoảng 1,9 m trong đó có 1 đoạn nằm giữa khu công nghi p và nông 

trường cao su có chiều dài khoảng 1,2 m, đoạn còn lại nằm giữa đất dân và đất 
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nông trường, cuối tuyến tiếp giáp vớ  đường ĐH 12, bên phải tuyến là đất của nông 

trường, bên trái tuyến là đất khu công nghi p và đất dân (có khoảng 8 hộ dân sinh 

sống).Hi n trạng tuyến đường là sỏ  đỏ, có nhiều vị trí  ư  ỏng gây   ó   ăn c o 

người dân khi tham gia giao thông. 

Từ hi n trạng th c tế nêu trên, UBND thị xã sẽ làm vi c vớ  các cơ quan l ên 

quan, nếu có s  đồng thuận sẽ có p ương án nâng cấp, sửa chữa sớm nhất. 

1.5. Chất lượng thi công đường Đ 01 và đường Đ 05 tại phường Minh 

 ưng chưa đảm bảo, hiện nay chưa được khắc phục. Đề nghị UBND thị xã 

xem xét, có giải pháp khắc phục. 

Trả lời:  

- Tuyến đường ĐH 05 có c  ều dà  là 6,66 m có đ ểm đầu g áp ĐT 751 (tại 

ngã tư Ngọc Lầu, p ường M n  Long), và đ ểm cuối tiếp g áp đường ĐH 04 

(đường M n  Hưng đ  M n  T ạn , xã M n  Hưng), trong đó đoạn thuộc p ường 

M n  Hưng có c  ều dài khoảng 2,6km. Tuyến đường hi n nay đang được đầu tư 

nâng cấp, mở rộng do Ban quản lý d  án đầu tư xây d ng thị xã là Chủ đầu tư. 

Phòng Quản l  đô t ị đã p ối hợp với Ban quản lý d  án đầu tư xây d ng thị 

xã xác minh th c tế, ghi nhận có 3 vị trí  ư  ỏng mặt đường (trong đó: vị trí 01 có 

 íc  t ước 3x3m, vị trí 02 có 02 đ ểm vớ   íc  t ước 1,5x1m và 2,5x1,5m, vị trí 03 

có  íc  t ước 2,5x15m). Các vị trí  ư  ỏng trên hi n đã được đơn vị thi công cắt, 

cạo bỏ phần mặt đường BTN  ư  ỏng.  

Phòng Quản l  đô t ị đã có Công văn yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị có 

liên quan tổ chức thi công sửa chữa những vị trí  ư  ỏng trên để đảm bảo an toàn 

c o ngườ  dân     t am g a g ao t ông, đề nghị  oàn t àn  trước ngày 15/12/2022. 

Đến nay các đơn vị liên quan vẫn c ưa t ến hành sửa chữa. UBND thị xã đã c ỉ 

đạo Quản l  đô t ị tiếp tục có Công văn n ắc nhở và đôn đúc C ủ đầu tư. 

- Tuyến đường ĐH 01 có c  ều dài tuyến khoảng 6,5 m (trong đó đoạn đầu 

có chiều dài khoảng 370m đã được UBND p ường M n  Hưng đầu tư vào năm 

2021; đoạn còn lại hi n đang được Ban QLDA ĐTXD t ị xã làm Chủ đầu tư) 

Qua khảo sát hi n trạng ghi nhận vị trí  ư  ỏng thuộc Km 0+500 đến Km 

2+000 có chiều dài 1,5 km. Hi n vị trí  ư  ỏng trên đã được Chủ đầu tư p ối hợp 

vớ  các đơn vị liên quan tiến hành cào bỏ lớp mặt bê tông nh a  ư  ỏng để lu lèn 

lại mặt đường cấp phố  đá dăm và t ến hành thi công lại phần mặt đường bê tông 

nh a. D  kiến hoàn thành trong tháng 12/2022. 

1.6. Đề nghị UBND thị xã tăng cường các biện pháp quản lý tình trạng 

đốt pháo, sử dụng pháo và đảm bảo an ninh trật tự trong dịp tết Nguyên Đán.  

Trả lời: 

Th c hi n đợt cao đ ểm đảm bảo ANTT tết Nguyên đán Qu  Mão – năm 

2023, Công an thị xã đã p át    n 07 vụ - 09 đối tượng, so với cùng kỳ 2021 nhiều 

 ơn 07 vụ (7/0), tang vật thu giữ trên 600 kg pháo các loạ ; đã   ởi tố đ ều tra 04 

vụ - 05 bị can về các tội: Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm (quy định tại Điều 191- 

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017), buôn bán hàng cấm (quy 
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định tại Điều 190 - Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017); xử 

phạt VPHC 01 vụ - 01 đối tượng về hành vi: Tàng trữ trái phép pháo nổ (quy định 

tại điểm e, khoản 4, điều 11, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực an ninh, trật tự), phạt 

tiền 15.000.000 đồng. Hi n đang xác m n  để xử lý các vụ vi c còn lại.  

Trong thời gian tới, Công an thị xã sẽ tiếp tục phối hợp vớ  ngàn , đoàn t ể, 

UBND các xã – p ường đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân chấp 

 àn  các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng p áo, đồng thời áp dụng đồng bộ 

các bi n pháp nghi p vụ để đấu tranh, phát hi n, xử l  ng  êm m n , đúng quy 

định pháp luật đối vớ  các đố  tượng có hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử 

dụng p áo trá  p ép trên địa bàn; hạn chế tình trạng sử dụng trá  p ép p áo trước, 

trong và sau Tết nguyên đán, n ất là đêm g ao t ừa. Đẩy nhanh tiến độ đ ều tra các 

vụ án đã   ởi tố, nhanh chóng kết t úc đ ều tra chuyển VKSND thị xã đề nghị truy 

tố trong thời gian sớm nhất, phối hợp các cơ quan tố tụng của thị xã trong th c 

hi n công tác đ ều tra, truy tố, xét xử ng  êm m n , đúng quy định của pháp luật 

nhằm răn đe, p òng ngừa chung. 

2. Ý kiến tổ đại biểu số 2: 

2.1. Tại Kết luận số 133-KL/TU ngày 07/11/2022 của  an Thường vụ 

Thị ủy đã thống nhất chủ trương điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2022 giảm 

78 tỷ so với kế hoạch vốn điều chỉnh giữa năm 2022. Tuy nhiên việc điều chỉnh 

còn chậm so với quy định của Luật đầu tư công. Đề nghị UBND thị xã cho biết 

nguyên nhân việc điều chỉnh chậm? 

Trả lời: 

Ngày 01/11/2022, UBND thị xã có Tờ trình số 133/TTr-UBND về thống nhất 

chủ trương đ ều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và được Ban T ường vụ 

Thị ủy thống nhất chủ trương tại cuộc họp ngày 01/11/2022. Tuy n  ên, đến ngày 

14/11/2022, Thị ủy mới ban hành Thông báo số 807-TB/TU về Kết luận của Ban 

T ường vụ Thị ủy (phiên thứ 47 – khóa XII, ngày 01/11/2022) với nội dung “Thống 

nhất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022: giảm 78 tỷ đồng so với kế 

hoạch điều chỉnh giữa năm 2022 (796,662/874,662 tỷ đồng), giao UBND thị xã thỏa 

thuận với Thường trực HĐND thị xã để triển khai thực hiện, đồng thời tổng hợp, 

báo cáo kỳ họp HĐND thị xã cuối năm theo quy định”. 

Trên cơ sở Thông báo Kết luận số 807-TB/TU ngày 14/11/2022, Phòng Tài 

chính – Kế hoạc  đã t am mưu UBND t ị xã trìn  T ường tr c HĐND t ị xã vi c 

đ ều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 tại Tờ trình số 140/TTr-UBND 

ngày 24/11/2022. 

Tuy n  ên, T ường tr c HĐND t ị xã đề nghị tổ chức kỳ họp c uyên đề để 

thông qua kế hoạch vốn đ ều chỉnh. Xét thấy vi c tổ chức một kỳ họp c uyên đề 

chỉ để thông qua nộ  dung đ ều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 là không 

cần thiết, gây lãng p í ngân sác  n à nước; bởi vì thời gian tổ chức kỳ họp thứ 7 - 

HĐND t ị xã   óa XII đã được thống nhất tổ chức vào ngày 22/12/2022 nên 
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UBND thị xã báo cáo và đề nghị HĐND t ị xã thông qua vi c đ ều chỉnh kế hoạch 

vốn đầu tư công tại kỳ họp cuố  năm 2022. 

2.2. Dọc tuyến đường 239 phường Minh Long đang thi công có một số 

đường dây điện bắc ngang đường, chiều cao dây điện không đảm bảo tiềm ẩn 

nhiều nguy hiểm cho người dân và phương tiện tham gia giao thông. Đề nghị 

Điện lực Chơn Thành có giải pháp khắc phục. 

Trả lời: 

Trước đây, đường ĐH 239 là đường đất đỏ giao thông nông thôn nên hẹp và 

ít p ương t  n g ao t ông, nay đang được nâng cấp thảm nh a thêm 5-7cm và mở 

rộng thêm mỗi bên là 4 mét, nên các đường dây này thấp   ông đủ độ cao. 

Đ  n l c C ơn T àn  đã t ến hành thống kế các vị trí các dây vượt đường 

thấp   ông đảm bảo khoảng cách an toàn giao thông và sẽ phối hợp với các hộ dân 

có đường dây này th c hi n nâng cao cột vượt đường. Các đường dây là phần sau 

đồng hồ đ  n do các hộ dân đầu tư, quản lý và do sử dụng lâu ngày dây bị võng cần 

phả  căng lại dây, tại các trụ vuông 5 mét   ông đủ độ cao phải thay thế trụ 8,5 mét 

hoặc 10,5 mét (có danh sách vị trí kèm theo).   

3. Ý kiến tổ đại biểu số 3: 

3.1. Công ty viên nén Phát Tân Quang và công ty Hữu Phong nay là công 

ty Sâm Đông (xã Nha  ích) vứt rác thải ra môi trường gây ô nhiễm môi trường. 

Đề nghị các ngành chức năng giải quyết dứt điểm tình trạng này. 

Trả lời: 

Sau khi nhận được ý kiến của đại biểu, UBND thị xã đã c ỉ đạo Phòng Tài 

nguyên và Mô  trường phối hợp với UBND xã Nha Bích tiến hành kiểm tra th c 

tế, kết quả cho thấy: 

Ghi nhận th c tế công ty TNHH TMDV Gia Phát cons công ty hoạt động 

sản xuất v ên nén mùn cưa từ nguyên li u củ  đã băm lát được mua từ các cơ sở 

trên địa bàn, ngoài ra công ty có hoạt động băm lát củi làm nguyên li u với số 

lượng ít; công ty hoạt động với công suất sản xuất 200tấn/tháng, hi n tại có 12 

công nhân tr c tiếp sản xuất (có 6 công nhân ở lại trong công ty), thời gian hoạt 

động buổi sáng 7 giờ 30 p út đến 11 giờ, buổi chiều 13 giờ đến 16 giờ 30 phút 

trong quá trình hoạt động công ty có phát sinh rác thải sinh hoạt với khố  lượng 

khoảng 5kg mỗ  ngày được t u gom lưu trữ trong thùng chứa rác dung tích 240 lít 

và đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt của khu v c thu gom vận chuyển và xử lý 2 

lần/tuần, hoạt động sản xuất của công ty không phát sinh chất thải rắn công nghi p, 

thờ  đ ểm kiểm tra không có tình trạng vứt rác ra bên ngoài. 

Kiểm tra công ty TNHH Sâm Đông gần với công ty Gia Phát cons, cho thấy 

công ty TNHH Sâm Đông  oạt động trong lĩn  v c gia công, lắp ráp nội thất bàn 

ghế gỗ… Do   ông có đơn  àng nên công ty đã ng ỉ hoạt động và cho công nhân 

nghỉ tết nguyên đán qu  mão năm 2023 từ ngày 16/12/2022, trước khi nghỉ công ty 

TNHH Sâm Đông t  c hi n dọn dẹp v  s n  n à xưởng toàn bộ rác gồm rác thải 
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sinh hoạt, phế li u giấy, nh a, bụi gỗ được chất vào 26 t ùng p y đặt trước cổng 

công ty. 

Sau khi phát hi n s  vi c, P òng Tà  nguyên và Mô  trường đã làm v  c với 

đại di n công ty TNHH Sâm Đông, tại buổi làm vi c P òng đã yêu cầu công ty thu 

gom toàn bộ thùng phy chứa rác thả  đưa vào   o c ứa chất thải rắn trong khuôn 

viên công ty, th c hi n hợp đồng vớ  đơn vị có chức năng t u gom, vận chuyển và 

xử lý số lượng rác thải chứa trong các thùng phy, sau khi hoàn thành vi c xử lý số 

rác trên đề nghị công ty TNHH Sâm Đông báo cáo  ết quả xử lý cho Phòng Tài 

nguyên và Mô  trường thị xã C ơn T àn  được biết trước ngày 25/12/2022. Về 

phía công ty trong chiều cùng ngày công ty đã t u dọn toàn bộ thùng phy chứa rác 

thải vào trong nhà kho chứa rác của công ty để lưu trữ và quản lý.  

UBND thị xã ghi nhận ý kiến của Đại biểu Hộ  đồng Nhân dân và đã yêu 

cầu p òng Tà  nguyên và Mô  trường tiếp tục t eo dõ , đôn đốc công ty TNHH 

Sâm Đông trong v  c xử l  đối với số rác thải trên; Do thờ  đ ểm hi n tại công ty 

TNHH Sâm Đông   ông  oạt động và đã ng ỉ tết, trong năm 2023 sẽ có kế hoạch 

kiểm tra vi c chấp hành Pháp luật bảo v  mô  trường đối với công ty TNHH Sâm 

Đông. 

3.2. Cử tri xã Nha  ích đề nghị mở rộng tuyến đường từ QL14 vào 

trường Nguyễn Bỉnh Khiêm để tạo thuận lợi cho bà con nhân dân và học sinh 

đến trường tránh tai nạn giao thông 

Trả lời: 

Tuyến đường theo kiến nghị là đường ĐT 756B  được Sở giao thông vận tải 

quản lý. Sau khi tiến hành kiểm tra th c tế tuyến đường trên cho thấy mặt đường 

xuất hi n nhiều vị trí  ư  ỏng gây mất an toàn     t am g a g ao t ông c o người 

dân. 

Do tuyến đường ĐT 756B t uộc thẩm quyền của Sở Giao thông vận tải quản 

l , do đó P òng Quản l  đô t ị đã có văn bản kiến nghị Sở Giao thông vận tải sớm 

xem xét xử lý những vị trí  ư  ỏng và có địn   ướng nâng cấp mở rộng đoạn 

đường trên để đảm bảo an toàn c o người dân khi tham gia giao thông (tạ  văn bản 

số 295/P.KT&HT ngày 23/9/2022), tuy n  ên đến nay vẫn c ưa có     ến trả lời 

của Sở Giao thông vận tải. 

3.3. Đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã nêu lý do chỉ tiêu trường chuẩn Quốc gia 

không đạt trong năm 2022 và đề ra giải pháp cụ thể để thực hiện trong thời gian tới. 

Trả lời: 

Năm 2022, đạt 6 trường, còn 4 trường c ưa đạt. Vi c   ông đạt chỉ tiêu về 

trường chuẩn quốc gia có một số nguyên nhân khách quan và chủ quan:  

a) Nguyên nhân khách quan:  

Các tiêu chuẩn, t êu c í đạt kiểm định chất lượng giáo dục và trường chuẩn 

quốc gia yêu cầu cao  ơn, đò   ỏi nguồn   n  p í đầu tư c o s  nghi p giáo dục 

lớn, các cấp lãn  đạo đã có s  đầu tư, song vẫn c ưa đáp ứng được yêu cầu . 
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Trong quá trình triển   a  đầu tư và t  c hi n, có một số vướng mắc, ví dụ 

n ư v  c thanh lý dãy phòng cấp 4 tạ  trường Tiểu học Minh Lập để xây dãy lầu 

phòng học và th c hành chức năng, vi c phải di dờ  tường rào và cổng trường TH 

Minh Lập vào trong do mở rộng quốc lộ 14 …. 

Thời tiết mưa g ó n  ều, nhà thầu đ ều động số công nhân th c hi n thi công 

ít,  ản   ưởng đến quá trình xây d ng. 

b)  Nguyên nhân chủ quan:  

Phòng Giáo dục và Đào tạo đã có s  t am mưu, song c ưa t eo dõ , trao đổi 

các phòng chuyên môn liên quan kịp thời. 

S  phối hợp giữa các p òng ban c ưa tốt, c ưa  ịp thờ   ướng dẫn, xử lý 

những   ó   ăn, vướng mắc của các cơ quan.  

Chủ đầu tư các công trìn  c ưa c ỉ đạo sát sao, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh 

tiến độ các hạng mục. 

- Các trường trong lộ trìn  trường chuẩn, cụ thể là hi u trưởng còn bị động, 

c ưa c ủ động trong công vi c, trông chờ, ỷ lại. Qúa trình triển khai, rà soát, tham 

mưu c ưa ng  ên cứu kỹ t ông tư  ướng dẫn, c ưa t ể hi n s  bao quát, tầm nhìn.  

Để đạt được chỉ tiêu trường chuẩn năm 2023, UBND thị xã đề ra những giải 

pháp, cụ thể n ư sau:  

Thứ nhất, Chỉ đạo các phòng ban, ngành của thị xã; UBND các xã, thị trấn 

th c hi n chức năng, n   m vụ được giao trong vi c xây d ng trường đạt chuẩn 

quốc gia, cụ thể: (1) phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo,  ướng dẫn các trường 

hoàn tất tiêu chuẩn 1 (Tổ chức và quản l  n à trường), tiêu chuẩn 4 (Quan h  giữa 

n à trường, g a đìn  và xã  ội), tiêu chuẩn 5 (Hoạt động giáo dục và kết quả giáo 

dục); (2) phòng Nội vụ t am mưu UBND thị xã đảm bảo đủ cán bộ quản lý các 

trường và giáo viên, nhân viên đảm bảo t eo quy định; (3) phòng Tài chính – Kế 

hoạch, Ban quản lý d  án đầu tư xây d ng thị xã và UBND các xã, thị trấn có 

trường đạt chuẩn năm 2022 đẩy nhanh tiến độ xây d ng cơ sở vật chất, trang thiết 

bị đúng t ến độ; (4) phòng Tài nguyên và Mô  trường phối hợp UBND các xã rà 

soát thủ tục, hồ sơ t am mưu UBND thị xã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

c o các trường.  

Hai là, chỉ đạo Hi u trưởng các trường nêu cao vai trò, trách nhi m người 

đứng đầu, chủ động th c hi n nhi m vụ đạt trường chuẩn quốc gia tạ  đơn vị, tham 

mưu  ịp thời cho UBND thị xã th c hi n tiến độ trường Chuẩn quốc g a năm 2022 

đạt yêu cầu đề ra. 

3.4. Khu chợ tự phát tại phường Thành Tâm các hộ dân buôn bán lấn 

chiếm lòng lề đường, tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông. Đề nghị ngành 

chức năng giải quyết không để tình trạng này xảy ra 

Trả lời: 

Trong thời gian qua, UBND thị xã đã c ỉ đạo UBND p ường Thành Tâm 

phối hợp với Thanh tra giao thông tỉn  tăng cường tuần tra, xử lý một số trường 
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hợp buôn bán lấn chiếm hành lang. Tuy nhiên, do đây là n ững trường hợp “buôn 

gán  bán bưng”   ông có địa đ ểm cố địn ,     đội tuần tra ra về họ lại tiếp tục 

bày ra buôn bán. UBND thị xã ghi nhận ý kiến của đại biểu, trong thời gian tới sẽ 

tiếp tục chỉ đạo các cơ quan c ức năng   ểm tra, xử l  ng  êm các trường hợp 

buôn bán lấn chiếm hành lang, lòng lề đường 

3.5. Đề nghị ngành chức năng bố trí điều tiết giao thông tại ngã tư Chơn 

Thành vào các khung giờ cao điểm để tránh ùn tắc giao thông  

Trả lời: 

Qua theo dõi tình hình th c tế, tại khu v c ngã tư C ơn T àn  c ưa g   

nhận tình trạng ùn tắc g ao t ông. Tuy n  ên, đây là đ ểm giao cắt của 02 tuyến 

đường huyết mạch Quốc lộ 13 và ĐT751 nên lưu lượng ngườ  và p ương t  n tham 

g a g ao t ông ngày càng đông, n ất là vào các giờ cao đ ểm. Tại khu v c có h  

thống đèn tín    u g ao t ông đ ều tiết, p ương t  n lưu t ông qua lạ  đảm bảo trật 

t , tuân thủ Luật G ao t ông đường bộ, tuy nhiên do thời gian chờ đèn đỏ tương 

đố  dà  (trên 60 g ây) nên lượng p ương t  n tập trung đông n ưng   ông gây ùn 

tắc giao thông. Trong thời gian tới, Công an thị xã tiếp tục phối hợp với Phòng 

CSGT – Công an tỉn  tăng cường tuần tra kiểm soát để kịp thời xử lý s  cố ùn tắc 

giao thông (nếu có). Đồng thời sẽ phối hợp với các ngành chức năng   ảo sát th c 

tế và kiến nghị vớ  Công ty đầu tư cơ sở hạ tầng Bìn  P ước (đơn vị quản lý, vận 

hành tuyến QL13) xem xét đ ều chỉnh thời gian hoạt động của đèn tín    u, nhất là 

phía trên đường ĐT751 đảm bảo hợp lý, thuận ti n c o người tham gia giao thông.  

3.6. Cử tri Thị Nhen và Điểu Nông ấp 2, xã Minh Lập ý kiến về việc Tòa 

án Nhân dân thị xã Chơn Thành chưa giải quyết vụ việc liên quan đến hợp 

đồng vay vốn với bà Phạm Thị Mai 

Trả lời: 

Nội dung vụ án và quá trình giải quyết vụ án:  

Trong đơn   ởi ki n ngày 05/9/2022 ông Đ ểu Nông và bà Thị Nheng yêu cầu:  

- Tuyên hủy Hợp đồng ủy quyền có số công chứng 004204; quyển số 

05/2022/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 22/8/2022 tạ  Văn p òng công c ứng Huỳnh 

Trung Cang giữa ông Đ ểu Nông, bà Thị Nheng với bà Phạm Thị Mai. 

 - Tuyên hủy Hợp đồng chuyển n ượng quyền sử dụng đất có số công chứng 

000177; quyển số 01/2022/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 22/8/2022 tạ  Văn p òng 

công chứng Đỗ Thị Chinh giữa ông Đ ểu Nông, bà Thị Nheng bà Phạm Thị Mai 

với ông Lều Văn Hóa, bà Lê T ị Hồng.  

- Buộc bà Phạm Thị Mai, ông Lều Văn Hóa, bà Lê T ị Hồng có trách nhi m 

trả lạ  c o ông Đ ểu Nông, bà Thị Nheng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

AB 396106 sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất H 02529 do UBND huy n 

C ơn T àn , tỉn  Bìn  P ước cấp ngày 15/12/2006 c o ông Đ ểu Nông, bà Thị 

Nheng;  
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- Tuyên hủy Hợp đồng ủy quyền có số công chứng 004134; quyển số 

05/2022/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 19/8/2022 tạ  Văn p òng công c ứng Huỳnh 

Trung Cang giữa ông Đ ểu Nông, bà Thị Nheng với bà Phạm Thị Mai.  

- Tuyên hủy Hợp đồng chuyển n ượng quyền sử dụng đất có số công chứng 

004195; quyển số 05/2022/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 22/8/2022 tạ  Văn p òng 

công chứng Huỳnh Trung Cang giữa ông Đ ểu Nông, bà Thị Nheng bà Phạm Thị 

Mai với ông Trần Văn Đông.  

- Buộc bà Phạm Thị Mai, ông Trần Văn Đông có trác  n   m trả lại cho ông 

Đ ểu Nông, bà Thị Nheng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BN 377821 do 

UBND huy n C ơn T àn , tỉn  Bìn  P ước cấp ngày 28/8/2013 số vào sổ cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất BN- 377821 số vào sổ cấp giấy chứng nhận 

CH 01239 c o ông Đ ểu Nông, bà Thị N eng và có đơn yêu cầu áp dụng bi n pháp 

khẩn cấp tạm thời. 

Ngay sau khi vụ án, ngày 07/9/2022 Thẩm p án đã ra Quyết định áp dụng bi n 

pháp khẩn cấp tạm thời số 07/QĐ-BPKCTT – “Cấm chuyển dịch quyền về tài sản” 

đối với 02 thửa đất số 76 và thửa đất số 573 mà bà Phạm thị Ma  đã làm  ợp đồng 

chuyển n ượng cho ông Trần Văn Đông và ông Lều Văn Hóa, bà Lê T ị Hồng.  

Tiếp t eo đó,Tòa án đã t ến hành làm vi c vớ  các bên đương s , kết quả n ư sau: 

 Ông Nông và bà N eng   a : ông, bà đã làm t ủ tục vay vốn ngân hàng 

nhiều lần nên có quen biết bà Phạm Thị Mai là nhân viên ngân hàng nông nghi p 

và phát triển nông t ôn c   n án  C ơn T àn . Gần đây, do có nhu cầu vay vốn 

ông bà có ra Chi nhánh ngân hàng nông nghi p ở Ngã Tư C ơn T àn  để tiếp tục 

làm thủ tục vay. Bà Ma  đề nghị ông Nông, bà Nheng ủy quyền c o bà Ma  để bà 

đứng ra vay sẽ n an   ơn và vay được nhiều tiền  ơn, t n tưởng bà Mai nên ông bà 

đồng ý.  

Ngày 16/8/2022, bà Mai và ông Nông, bà Nheng ra Phòng công chứng 

Huỳnh Trung Cang ký Hợp đồng ủy quyền có số công chứng 004134; quyển số 

05/2022/TP/CC-SCC/HĐGD đối với 02 thửa đất trên cho bà Mai. 

 Ông Nông bà Nheng cho rằng bà Phạm Thị Ma  đã có hành vi lợi dụng vi c 

mìn  là n ân v ên ngân  àng để lừa dối không vay vốn ngân hàng mà  chuyển 

n ượng c o người khác.  

Để làm rõ nội vụ án Tòa án đã 03 lần tri u tập bà Mai lên làm vi c n ưng bà 

Ma    ông lên tòa và cũng   ông có     ến phản hồi. 

Ngày 08/9/2022, Tòa án tiến hành làm vi c với ông Trần Văn Đông, ông 

Đông trìn  bày: ông tr c tiếp mua đất của bà Mai thông qua hợp đồng chuyển 

n ượng tạ  văn p òng Huỳnh Trung Cang và trả tiền tr c tiếp và chuyển khoản cho 

bà Mai số tiền 868.000.000 đồng. 

 Ngày  13/10/2022, Tòa án tiền hành làm vi c với ông Lều Văn Hóa và bà 

Lê Thị Hồng là người làm hợp đồng chuyển n ượng vớ  bà Ma  đối với thửa đất 

76, tờ bản đồ số 8, tọa lạc tại Minh Lâp. Ông Hóa bà bà Hồng khai: thửa đất này 

ông Hóa bà Hồng mua của bà Ma  được s  ủy quyền của ông Nông và bà Nheng 
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với số tiền là 2.000.000.000 đồng và trả tiền tr c tiếp cho bà Mai bằng hình thức 

chuyển khoản. 

Do nhiều lần tri u tập bà Mai không chấp  àn , ngày 08/11/2022, Tòa án đã 

tiến hành xác minh tại chinh nhánh Ngân hàng nông nghi p và phát triển nông thôn 

thị xã C ơn t àn ; t ì được G ám đốc chi nhánh cung cấp thông tin có nội dung: 

trước khi khởi ki n ra Tòa,  ông Nông và bà Nheng có tới Ngân hàng phản ánh s  

vi c. G ám đốc C   n án  đã làm v  c với bà Mai về nội dung trên.  

Cùng với yêu cầu khởi ki n, ngày 09/11/2022, ông Nông và bà Nheng có 

đơn tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân sang cơ quan Cảnh 

sát Đ ều tra công an thị xã C ơn T àn  và V  n kiểm sát nhân dân thị xã C ơn 

Thành và Tòa án thị xã C ơn Thành (cùng vớ  băng g   âm và tà  l  u kèm theo). 

Tuy n  ên, p ía ông ông Đông, ông Hóa và bà Hồng không tố cáo, nên Tòa án 

c ưa có căn cứ để chuyển t n báo c o cơ quan Đ ều tra t eo qu  định. 

Đến ngày 25/11/2022, bà Phạm thị Mai mới lên Tòa làm vi c; Tòa án đã t ến 

hành lấy lời khai về yêu cầu khởi ki n của ông Nông và bà Nheng; bà Mai khai: bà 

có vay tiền của ông Đông và ông Hóa, nên làm  ợp đồng chuyển n ượng cho ông 

Đông và ông Hóa 02 t ửa đất trên, th c chất không phải chuyển n ượng. Bà Mai 

hứa đến ngày 15/12/2022 sẽ trả tiền c o ông Đông và lấy sổ ra trả cho ông Nông 

và bà Nheng, và trả tiền cho ông Hóa bà Hồng vào ngày 30/01/2023 để lấy sổ trả 

cho bà Nheng và ông Nông.  

Ông Đông, ông Hóa bà Hồng tuy không thừa nhận vi c bà Mai vay tiền, n ưng 

đồng ý nếu bà Mai trả lại tiền sẽ trả lại giấy CNQSDĐ và  ủy hợp đồng đã công c ứng. 

Hi n tại, vụ án này đang được tiếp tục giải quyết 

3.7. Đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thị xã giải thích rõ trường hợp 

người dân làm hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Văn phòng, sau 

khi làm xong thủ tục ra giấy chứng nhận mới thì phát hiện sai thông tin trên 

giấy chứng nhận, công dân liên hệ văn phòng đăng ký để điều chỉnh thì phải 

nộp lệ phí điều chỉnh 

Trả lời: 

Căn cứ Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh 

Bìn  p ước quy định về về vi c Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay 

thế và bãi bỏ được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ  àn  c ín  công, Văn p òng 

Đăng    đất đa , Ủy ban nhân dân cấp huy n và Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc 

thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngàn  Tà  nguyên và Mô  trường trên địa 

bàn tỉn  Bìn  P ước. Trường hợp sai sót nhầm lẫn do lỗi của người th c hi n biên 

tập hồ sơ  oặc do lỗi của cơ quan n à nước t ì đề nghị công dân liên h  Chi nhánh 

để được lập thủ tục đín  c ín  g ấy CNQSD đất t eo quy định. 

Thủ tục đín  c ín  g ấy chứng nhận đã cấp thuộc thủ tục số 41. Mã số 

TTHC: 1.004193. 000.00.00.H10, tại mục phí, l  p í quy địn  rõ: “Trường hợp 

đín  c ín  G ấy chứng nhận mà lỗ  do cơ quan n à nước thì không thu tiền”. 

Trường hợp lỗi do công dân cung cấp thông tin hoặc do Văn p òng công c ứng 

soạn thảo văn bản có sai sót về nội dung thông tin trong hồ sơ địa chính, Chi nhánh 
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th c hi n t eo công văn số 1770/STNMTVPĐKĐĐ về vi c thống nhất các khoản 

thu phí, l  p í trong lĩn  v c đất đa  trên địa bàn tỉn  Bìn  P ước. Tại mục 4.25 

quy định mức t u đơn g á sản phẩn (đã bao gồm VAT 5%) là 569.000₫ (Năm trăm 

sáu mươ  c ín ngàn đồng chẵn). Vì vậy đề nghị công dân liên h  tại bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của C   n án  Văn p òng Đăng    đất đa  t ị xã C ơn T àn  

để được  ướng dẫn giải quyết t eo quy định. 

4. Ý kiến của  an Thường trực UBMTTQVN thị xã 

4.1. Kiến nghị của  an Thường trực UBMTTQVN thị xã: Đề nghị 

UBND thị xã kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét mở lại lối quay đầu xe 

ở hai điểm, trước cửa Bệnh viện Phúc  n và trước Nhà thờ giáo xứ Mỹ  ưng 

trên tuyến QL 13 vì công ty  OT đã bịt lại hai điểm này và mở điểm quay đầu 

xe tại ngã 3 khu công nghiệp Chơn Thành và đối diện cổng trường Lê Văn 

Tám làm ảnh hưởng đến người dân tham gia giao thông, người dân tham gia 

giao thông đi đến chỗ quay đầu xe xa nên thường đi ngược chiều rất nguy 

hiểm, dễ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông khi giờ cao điểm. 

Trả lời: 

Vị trí kiến nghị thuộc lý trình Km 64+920 và Km 65+860 trên QL 13. Hai vị 

trí này tiếp giáp với công trình cầu vượt nút giao Quốc lộ 13, do hi n nay đoạn 

tuyến từ nút giao cầu vượt Quốc lộ 13, tỉn  Bìn  P ước đến nút giao cầu vượt 

QL.22, tỉn  Tây N n  c ưa được thông tuyến nên nút giao cầu vượt Quốc lộ 13 

c ưa tổ chức giao thông theo hồ sơ  oàn công được duy t. Trước mắt, nhằm đảm 

bảo an toàn giao thông tại tại vị trí nút giao nút giao Km 64+920 và Km 65+860 

Quốc lộ 13, Chi cục quản l  đường bộ IV.2 và Sở Giao thông vận tả  đã đề nghị 

Công ty CP đầu tư cơ sở hạ tầng Bìn  P ước đóng các đ ểm mở dãy phân cách tại 

02 vị trí trên (tại văn bản số 55/VPIV2-ĐQLT.1 ngày 17/11/2022 của Văn phòng 

QLĐB IV.2 và văn bản số 1002/SGTVT-HTGT ngày 18/11/2022 của Sở GTVT). 

4.2. Tình hình khai thác đất nông nghiệp trái phép vẫn diễn ra trên địa 

bàn các xã như ấp 5 xã Nha Bích, ấp 5 xã Minh Lập, xe chở quá tải gây hư 

hỏng đường và hiện nay vẫn còn tình trạng xe máy cày, máy kéo chở củi cao 

su và mẩu gỗ lạng cồng kềnh vương vãi ra đường gây ảnh hưởng cho phương 

tiện và người tham gia giao thông trên QL14 đoạn từ xã Minh Lập đến xã 

Minh Thành. Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường 

kiểm tra sử lý nghiêm những trường hợp trên. 

Trả lời: 

- Đối với phản ánh về tình hình khai thác đất nông nghiệp trái phép tại ấp 

5, xã Minh Lập, ấp 5, xã Nha Bích:  

Trên địa bàn xã Minh Lập: Công an xã Minh Lập t am mưu với UBND xã 

kiểm tra, phát hi n 02 vụ - 02 đố  tượng về hành vi hủy hoạ  đất (hạ nền, san lấp 

mặt bằng, làm biến dạng địa  ìn  đất) tại ấp 5, xã Minh Lập (Quy định tại Điều 15, 

Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định xử phat vi 

phạm hành chính lĩnh vực đất đai). UBND xã Minh Lập đã t am mưu đề nghị 

UBND thị xã ban hành Quyết định xử phạt VPHC 01 vụ - 01 đố  tượng, phạt tiền 
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20.000.000 đồng; UBND xã Minh Lập ban hành Quyết định xử phạt VPHC 01 vụ - 

01 đố  tượng, phạt tiền 3.500.000 đồng. 

Trên địa bàn xã N a Bíc : Công an xã N a Bíc  t am mưu UBND xã   ểm 

tra, phát hi n, đề nghị Chủ tịch UBND thị xã xử phạt VPHC 01 vụ - 01 đố  tượng 

về hành vi hủy hoạ  đất (hạ nền, san lấp mặt bằng, làm biến dạng địa  ìn  đất), 

phạt tiền 20.000.000 đồng. Công an thị xã phát hi n, xử lý vi phạm hành chính 01 

vụ - 01 đố  tượng về hành vi mua bán khoáng sản không rõ nguồn gốc xuất xứ 

(phún sỏ  đỏ), phạt 1.500.000đ.  

Đối vớ  địa bàn các xã, p ường còn lại: Công an thị xã phối hợp Phòng Tài 

nguyên &Mô  trường, UBND các xã, p ường phát hi n, xử lý 05 vụ - 14 đố  tượng 

về các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, mua, vận chuyển khoáng sản trái 

phép (phún sỏ  đỏ), xử phạt VPHC tổng số tiền 225.000.000 đồng (p ường Minh 

Thành 04 vụ, p ường M n  Hưng 01 vụ).  

- Đối với phản ánh xe chở quá tải làm hư hỏng đường và xe máy cày, máy 

kéo chở củi cao su cồng kềnh, vương vãi ra đường  

Trong năm 2022, Công an t ị xã chủ trì, phối hợp với các ngành, UBND các 

xã, p ường tăng cường th c hi n các giải pháp bảo đảm TTATGT, phòng ngừa tai 

nạn g ao t ông. T eo đó, Công an t ị xã đã c ỉ đạo l c lượng CSGT, Công an các 

xã, p ường đẩy mạnh TTKS xử lý vi phạm trên các tuyến thuộc phân cấp quản lý. 

Kết quả đã p át hi n, xử lý vi phạm hành chính 1.935 trường hợp, phạt 

4.762.037.000 đ, trong đó đã xử lý 52 trường hợp xe quá tả , 14 trường hợp xe chở 

 àng rơ  vã , 04 trường hợp chở hàng quá khổ, 04 trường hợp “cơ  nớ ” t ùng xe. 

Riêng trên tuyến đường ĐT756, ĐT756C, các tuyến đường liên ấp, l ên xã đ  qua 

địa bàn xã Minh Lập, Quang M n  đã p át    n lập biên bản xử l  12 trường hợp 

vi phạm lỗi chở hàng quá tải, quá khổ, có bạt c e đậy n ưng vẫn để rơ  vã  xuống 

đường. Qua phản ánh, kiến nghị của cử tri, từ tháng 10/2022 đến nay, đã xử lý 08 

trường hợp xe ô tô vi phạm quá tả  và 02 trường hợp xe máy kéo vi phạm để hàng 

rơ  vã  trên đường ĐT756 t uộc Minh Lập.  

R êng đối vớ  các p ương t  n xe máy cày, máy kéo vận chuyển củi cao su 

hoạt động trên tuyến đường QL14 đoạn từ xã Minh Lập đến xã M n  T àn . Đây 

là tuyến đường thuộc phân cấp quản lý của Phòng CSGT – Công an tỉnh. Công an 

thị xã C ơn T àn  đã trao đổi với vớ  p òng CSGT đề nghị tăng cường TTKS, xử 

lý vi phạm, tuy nhiên do tuyến đường quản lý dài, l c lượng mỏng nên vi c tuần 

tra kiểm soát c ưa   ép  ín tuyến, địa bàn, lợi dụng thờ  đ ểm vắng bóng l c 

lượng tuần tra kiểm soát trên đường t ì các lá  xe đã v  p ạm không che hoặc phủ 

bạt không cẩn thận nên còn để  àng rơ  vã  xuống đường. 

Trong thời gian tới, Công an thị xã C ơn T àn  sẽ tiếp tục phối hợp với các 

ngàn , UBND các xã, p ường đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật t  

an toàn g ao t ông, đồng thờ  tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi 

phạm, đặc bi t là vi phạm về tải trọng   ông để xe quá tả  lưu t ông gây  ư  ỏng 

đường. Đồng thời tiếp tục kiến nghị với Phòng CSGT – Công an tỉn  Bìn  P ước 

chú trọng vi c TTKS, xử lý vi phạm TTATGT trên tuyến QL14 đoạn đ  qua địa 

bàn thị xã C ơn T àn .  
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Trên đây là báo cáo g ả  trìn      ến g ả  trìn      ến của đạ  b ểu HĐND t ị 

xã, UBND t ị xã báo cáo T ường tr c HĐND t ị xã và các vị đạ  b ểu HĐND t ị 

xã được b ết./. 

 ơi nhận             C   TỊC  
- TT. HĐND thị xã (b/c); 

- UBMTTQVN thị xã; 

- Các vị đại biểu HĐND thị xã; 

- LĐVP, các CV; 

- Lưu: VT. 
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