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BÁO CÁO  

Về việc trả lời kiến nghị của cử tri  
trước kỳ họp thứ Năm, HĐND huyện khóa XII 

  

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 13/5/2022 của Thường trực 
Hội đồng nhân dân huyện về chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ 5, HĐND 
huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; 

Qua xem xét các ý kiến của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp 
thứ 5, HĐND huyện khóa XII do Thường trực HĐND huyện chuyển đến, Ủy ban 
nhân dân huyện báo cáo trả lời các ý kiến, cụ thể như sau: 

1. Cử tri Trần Sắc (ấp 11, xã Minh Hưng) kiến nghị: Phần diện tích 
trước đây thường gọi là rừng phòng hộ ở KDC ấp 11 xã Minh Hưng là 20ha, 
theo báo cáo số 56/BC-UBND ngày 13/5/2022 của UBND huyện trả lời: Rừng 
phòng hộ tại ấp 11, xã Minh Hưng thuộc các thửa đất số 127 và 133, tờ bản 
đồ địa chính số 7, xã Minh Hưng được lập năm 2008, tổng diện tích là 
82.431,6m2 và đã cấp cho 02 hộ dân là: ông Huỳnh Văn Hải là: 2.485,5m2 và 
ông Võ Văn Hùng là: 1.696m2, hiện còn lại là: 78.277,1m2. Đề nghị UBND 
huyện cho cử tri được biết: số diện tích đất còn lại? có 02 hộ dân được cấp 
GCNQSDĐ, ai cấp GCNQSDĐ cho 02 hộ đó? hiện tại diện tích còn lại cho ai 
thuê? cho thuê 1ha là bao nhiêu tiền? Và số tiền đó nộp về đâu? 

Trả lời: Qua kiến nghị của cử tri, UBND huyện Chơn Thành đã Quyết định 
thành lập Tổ kiểm tra, rà soát việc quản lý khu đất rừng phòng hộ tại ấp 11, xã Minh 
Hưng. Theo Kế hoạch, công tác kiểm tra sẽ hoàn thành trong tháng 8/2022. Sau khi 
có kết quả cụ thể, UBND huyện sẽ thông báo công khai và thông tin đến cử tri. 

2. Cử tri Trần Văn Hùng (ấp 2, xã Nha Bích) kiến nghị: Đường dân sinh 
tại ấp 2, xã Nha Bích trước đây có thể hiện trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất của các hộ dân, khi đo đạc chính quy năm 2005 thì không còn thể hiện trên 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân nữa nhưng hiện trạng đường 
vẫn còn. Đề nghị UBND huyện xem xét khôi phục lại đoạn đường trên. 

Trả lời:  

Việc xem xét, giải quyết phục hồi đường đi cần phải kiểm tra, xác minh, rà 
soát tổng thể hồ sơ liên quan đến nguồn gốc, quá trình hình thành tuyến đường 
nêu trên, hồ sơ tiếp nhận phải đầy đủ các căn cứ và quan trọng nhất là giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất trước đây có thể hiện đường. Trường hợp ông Trần Văn 
Hùng ý kiến không phải trường hợp kiến nghị khôi phục đường (giấy chứng nhận 
QSDĐ cũ không thể hiện đường). Ban Tiếp công dân UBND huyện đã mời ông 
Trần Văn Hùng đến để hướng dẫn ông Hùng chuẩn bị hồ sơ liên quan, nộp tại 
UBND xã Nha Bích, kiến nghị UBND xã rà soát, báo cáo đề xuất cụ thể, trình 
UBND huyện xem xét, giải quyết.  
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3. Cử tri Trần Sắc (ấp 11, xã Minh Hưng) kiến nghị: Người dân tổ 1, 
tổ 2, tổ 3, ấp 11, xã Minh Hưng đã đề nghị được cấp nước sạch (nước máy) 
để phục vụ đời sống, sinh hoạt, nhưng đến nay vẫn chưa lắp đặt. Đề nghị 
UBND huyện kiến nghị với Công ty cấp nước sạch (nước máy) cho nhân dân. 

Trả lời:  

Tuyến đường tổ 1, tổ 2, tổ 3, ấp 11, xã Minh Hưng có chiều dài khoảng 
1.200m. Ngày 22/6/2022, Công ty Cổ phần nước – Môi trường Bình Dương Chi 
nhánh cấp nước Chơn Thành đã có Tờ trình 83/TT-CNCT gửi Tổng giám đốc 
Công ty xin chấp thuận chủ trương cho đầu tư tuyến ống cấp nước HDPE D90. 
Theo thông tin được biết, Công ty đã chấp thuận đầu tư và hiện nay Chi nhánh 
cấp nước Chơn Thành đang hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng hệ thống 
cấp nước tại các tuyến đường trên. 

4. Cử tri Nguyễn Hữu Đức (ấp 12, xã Minh Hưng) kiến nghị: Đường 
Nguyễn Văn Linh (từ QL.13 vào khoảng 180m) mưa xuống ngập nước từ 
40cm đến 50cm làm ảnh hưởng đến việc lưu thông trên đường và có nguy cơ 
tại nạn giao thông. Đề nghị UBND huyện xem xét, khắc phục. 

Trả lời:  

Tuyến đường Nguyễn Văn Linh, thuộc dự án BT xây dựng đường giao 
thông từ Trung tâm hành chính huyện Chơn Thành đi xã Minh Hưng. Mặc dù 
tuyến đường đã được đầu tư xây dựng hoàn thành nhưng đến nay dự án chưa 
UBND tỉnh chấp thuận chủ trương về tiếp nhận bàn giao dự án và thanh quyết 
toán. Do dự án chưa được bàn giao cho UBND huyện để quản lý nên UBND 
huyện chưa có thẩm quyền bố trí kinh phí sửa chữa tuyến đường. UBND huyện 
sẽ tiếp tục phối hợp Chủ đầu tư kiến nghị UBND tỉnh sớm có ý kiến chỉ đạo về 
bàn giao quản lý, vận hành công trình.  

Để khắc phục tình trạng ngập nước theo ý kiến phản ánh của cử tri, UBND 
huyện đã giao UBND xã Minh Hưng chủ trì phối hợp với các hộ dân xung quanh 
thực hiện giải pháp xử lý thoát nước cục bộ, vệ sinh miệng hố ga, cào vét đất cát 
dọc mép đường để thoát nước tạm thời cho khu vực trên. Rất mong nhận được sự 
hợp tác, chia sẻ của cử tri và các hộ dân trong khu vực. 

5. Cử tri Nguyễn Quang Hạ (ấp 10, xã Minh Hưng) kiến nghị: Đường 
mương thoát nước từ Khu dân cư Đại Nam chảy về ấp 10, xã Minh Hưng 
làm sụp, lở bờ suối của ấp 9 và ấp 10, gây ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế 
của người dân. Đề nghị UBND huyện xem xét, giải quyết. 

Trả lời:  

Qua khảo sát đánh giá, toàn bộ lượng nước mưa trong Khu dân cư Đại Nam 
đổ về suối thuộc địa phận ấp 9 và ấp 10, chiều dài suối khoảng 1.500m làm sạt lở hai 
bên taluy suối, ảnh hưởng đến đất, cây trồng, đời sống của người dân. Chủ đầu tư 
Khu dân cư Đại Nam đã tạm thời khắc phục tại vị trí cửa xả của cống thoát nước (be 
bờ bằng đá hộc) để tạm thời không làm ảnh hưởng đến đất cây trồng của người dân; 
đồng thời, đang xem xét phương án khắc phục sự cố trên (đã cam kết thực hiện trong 
vòng 07 ngày tính từ ngày 05/7/2022). UBND huyện đã giao UBND xã Minh Hưng 
tiếp tục theo dõi, phối hợp với Chủ đầu tư dự án để giải pháp khắc phục đạt hiệu quả.  
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6. Cử tri Lê Thế Hùng (ấp 10, xã Minh Hưng) kiến nghị: Đường mương 
thoát nước từ khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc chảy về ấp 7 và ấp 11, 
xã Minh Hưng đang thi công, gia đình cử tri đã cắt 35 cây cao su để làm mương, 
nhưng hiện tại dự án đã ngưng thi công; mưa lớn tràn qua làm hư hỏng vườn, 
đất, cây trồng của gia đình cử tri. Đề nghị UBND huyện xem xét, giải quyết. 

Trả lời:  

Qua khảo sát đánh giá, toàn bộ lượng nước của mương thoát nước từ Khu 
công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc chảy về phía ấp 7 và ấp 11 làm sạt lở một 
phần diện tích hai bên taluy suối gây ảnh hưởng đến đất trồng cây cao su của ông 
Lê Thế Hùng (phần sạt lở nằm trong mặt bằng giải tỏa để thi công xây dựng dự 
án). Hiện nay, dự án xây dựng mương thoát nước mưa và thoát nước thải ngoài 
hàng rào khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc kéo dài do Ban quản lý dự án 
đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, đã khởi công ngày 27/6/2022 (theo Thông 
báo số 46/TB-BQLDA ngày 27/6/2022), Đơn vị thi công sẽ đẩy nhanh tiến độ 
thực hiện dự án để không ảnh hưởng đến người dân. 

7. Cử tri Nguyễn Văn Bình (ấp 4, xã Minh Hưng) kiến nghị: Đoạn 
đường bê tông ấp 4, xã Minh Hưng cắt ngang đường DH05, nhưng có mặt 
đường thấp hơn mặt đường DH05 khoảng 1,3m đã xảy ra 03 vụ tại nạn ở tại 
điểm này. Đề nghị UBND huyện và các ngành chức năng xem xét giải quyết. 

Trả lời:  

Qua phản ánh của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, UBND xã Minh Hưng tiến 
hành kiểm tra và yêu cầu đơn vị thi công khắc phục sửa chữa (đến nay đã thực hiện 
xong), đảm bảo an toàn tại vị trí ngã 3 đường bê tông ấp 4, xã Minh Hưng. 

8. Cử tri Lê Văn Thái (ấp 4, xã Minh Hưng) kiến nghị: Đoạn đường từ 
ấp 2 vào nhà văn hóa ấp 4 xã Minh Hưng hiện còn một đoạn chưa thi công 
thực hiện, hiện nay đoạn đường này đã hư hỏng, xuống cấp gây nguy hiểm 
cho người dân tham gia giao thông. Đề nghị UBND huyện xem xét, giải quyết. 

Trả lời: 

Tuyến đường theo kiến nghị của cử tri là tuyến đường quy hoạch N1, chiều 
dài khoảng 6.423m, lộ giới theo quy hoạch 32m; điểm đầu giao với đường số 19, 
điểm cuối đi xã Đồng Nơ (Hớn Quản).  

Qua kiểm tra hiện trạng thực tế cho thấy đoạn tuyến theo kiến nghị của cử 
tri thuộc tuyến đường quy hoạch N1, chiều dài khoảng 880m, lộ giới theo quy 
hoạch 32m; điểm đầu giao với đường số 19 và điểm cuối tại nhà văn ấp 4, xã Minh 
Hưng có mặt đường hiện hữu là sỏi đỏ, chiều rộng mặt đường khoảng 6m đến 7m, 
xuất hiện nhiều vị trí hư hỏng.  

UBND huyện ghi nhận và đã chỉ đạo UBND xã Minh Hưng sửa chữa khắc 
phục tạm thời những vị trí hư hỏng trên tuyến đường để đảm bảo an toàn lưu 
thông; đồng thời giao phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét, đề xuất kế hoạch chủ 
trương đầu tư trong năm 2023. 

9. Cử tri Trần Thị Hoa Cúc (ấp 3, thị trấn Chơn Thành) kiến nghị: 
UBND huyện kiến nghị các cấp có thẩm quyền lắp đặt hệ thống báo hiệu giao 
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thông tại điểm giao nhau giữa đường Cao Bá Quát và đường Quốc lộ 13 vì 
lượng xe lưu thông đông đúc gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. 

Trả lời:  

Qua kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
phối hợp với Ban ATGT huyện, UBND xã Minh Hưng kiểm tra, khảo sát vị trí 
trên, kết quả cho thấy: Vào các giờ cao điểm lưu lượng xe lưu thông qua ngã 4 
giao giữa đường Cao Bá Quát với Quốc lộ 13 rất lớn.  

UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri và đã kiến nghị Công ty cổ phần 
đầu tư cơ sở hạ tầng Bình Phước (đơn vị quản lý BOT QL13) lắp đặt hệ thống đèn 
báo hiệu giao thông tại vị trí trên để đảm bảo an toàn giao thông và Công ty đã 
thống nhất bố trí kinh phí thực hiện. 

10. Cử tri Nguyễn Xuân Khang (ấp Chà Hòa, xã Quang Minh) kiến 
nghị: Tuyến đường kết nối khu dân cư Đại Nam ra xã Minh Lập theo sơ đồ 
quy hoạch đường có nhiều đoạn cua gấp, quanh co không đảo bảo tầm nhìn 
cho người tham gia giao thông, tiềm ẩn gây tai nạn giao thông. Đề nghị các 
cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh. 

Trả lời: Tuyến đường kết nối khu dân cư Đại Nam ra xã Minh Lập hiện đã 
được Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng thẩm định theo đúng quy chuẩn, tiêu 
chuẩn hiện hành và đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi xây 
dựng tuyến đường kết nối khu dân cư Đại Nam ra xã Minh Lập, huyện Chơn 
Thành (Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh). Các vị 
trí đường cong có bán kính theo tiêu chuẩn, đảm bảo tầm nhìn và an toàn cho các 
phương tiện tham gia giao thông. 

11. Cử tri Phan Thị Thu Hà (tổ 3, ấp 1, xã Thành Tâm) kiến nghị: Cộng 
tác viên dân số ở các khu dân cư, từ năm 2021 đến nay không được hưởng 
phụ cấp. Vì vậy, hiện nay đội ngũ này tạm dừng hoạt động, làm cho công tác 
tuyên truyền về dân số gặp nhiều khó khăn. Đề nghị sớm chi trả phụ cấp cho 
cộng tác viên dân số trong năm 2021 và triển khai thực hiện Nghị quyết số 
03/2022/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 của HĐND tỉnh về việc Quy định số 
lượng và mức chi bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số thôn, ấp, khu phố 
trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

Trả lời: 

Liên quan đến nội dung kiến nghị của cử tri, UBND huyện thông tin để cử 
tri được biết như sau: 

Ngày 28/6/2022, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Công văn số 
1556/UBND-KGVX về việc chi trả thù lao cộng tác viên dân số năm 2021 và năm 
2022. Theo đó: 

- Về chi trả chế độ phụ cấp trong năm 2021 và 03 tháng đầu năm 2022: Việc 
chi bồi dưỡng cộng tác viên dân số trước đây thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
26/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính (đã hết hiệu lực thi hành). Đến 
ngày 25/01/2021, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BYT quy định tiêu 
chuẩn, nhiệm vụ cộng tác viên dân số. Theo đó, tại khoản 2, Điều 4 và điểm a, 
khoản 2, Điều 8, Thông tư số 02/2021/TT-BYT thì Sở Y tế có trách nhiệm chủ 
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trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 
ban hành Nghị quyết quy định số lượng, quy trình xét chọn, hợp đồng trách nhiệm, 
mức chi bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số. Tuy nhiên, đến ngày 31/3/2022, 
HĐND tỉnh mới ban hành Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND tỉnh. Do đó, UBND 
tỉnh giao Sở Y tế báo cáo rõ nguyên nhân chậm tham mưu ban hành Nghị quyết 
số 03/2022/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 của HĐND tỉnh và tham mưu UBND tỉnh 
báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về việc chi 
bồi dưỡng cộng tác viên dân số từ tháng 01/2021 đến tháng 03/2022. 

- Về chi trả theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 từ 
tháng 04/2022 trở về sau: UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND 
các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan tổng hợp kinh phí và danh sách 
cộng tác viên dân số theo từng huyện, thị xã, thành phố gửi về Sở Tài chính trước 
ngày 30/6/2022 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí chi bồi dưỡng 
cộng tác viên dân số về các huyện, thị xã, thành phố chi trả theo quy định. 

12. Cử tri Vũ Đình Việt (ấp 2, xã Thành Tâm) kiến nghị 03 nội dung: 

(1) Hiện nay, vẫn có một số gia đình nuôi chó nhưng để chạy ngoài 
đường gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Đề nghị sớm có quy định 
để xử lý việc này. 

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 7, Chương II, Nghị định số 144/NĐ-CP ngày 
31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an 
ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu 
nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình, có quy định: “1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt 
tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) 
Gây mất trật tự công cộng ở nơi biểu diễn nghệ thuật, nơi tổ chức các hoạt động văn 
hóa, thể dục thể thao, thương mại, trụ sở cơ quan, tổ chức, khu dân cư hoặc ở những 
nơi công cộng khác, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 2, điểm b khoản 5 
Điều này; b) Thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng;…”. 

Như vậy, pháp luật đã quy định cụ thể xử lý hành vi mà cử tri phản ánh. 
Tuy nhiên, do phong tục tập quán vùng nông thôn, nhiều hộ dân nuôi chó giữ nhà, 
chưa quản lý chặt chẽ, việc thực hiện Nghị định số 144/NĐ-CP ngày 31/12/2021 
của Chính phủ chưa nghiêm. Qua phản ánh của cư tri, UBND huyện chỉ đạo 
UBND xã Thành Tâm nói riêng và các xã, thị trấn trên địa bàn đẩy mạnh tuyên 
truyền và chỉ đạo các đoàn thể, các khu dân cư tăng cường công tác vận động nhân 
dân quản lý chó nuôi, không thả rông nơi công cộng. 

 (2) Hầu hết các gia đình khi tổ chức đám tang vẫn còn rải hàng mã, chính 
vì vậy mà làm cho đời sống chưa thật sự văn minh. Đề nghị cơ quan chức năng 
làm tốt công tác tuyên truyền để hạn chế và chấm dứt việc làm trên. 

Trả lời:  

Theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 20, Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 
18/11/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo 
vệ môi trường (Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi vứt, 
thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị 
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hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị); khoản 2, Điều 12, quy định ban 
hành kèm theo Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 quyết định ban 
hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh 
Bình Phước quy định: UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc tổ chức lễ tang chu đáo; vận động gia đình có người qua đời xóa bỏ các 
hủ tục lạc hậu, các hành vi mê tín, dị đoan trong lễ tang, không rải vàng mã trên đường 
đưa tang. Vận động các cơ sở mai táng hạn chế cung cấp vàng mã trong đám tang. 
Trong Hương ước của các khu dân cư trên địa bàn xã Thành Tâm cũng đã quy định 
về tổ chức ma chay không rãi vàng mã, tiền âm phủ trên đường đưa tang. UBND xã 
Thành Tâm đã phối hợp cùng với các ban ngành, đoàn thể triển khai tăng cường công 
tác tuyên truyền gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 
và Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”.  

Tuy nhiên trên thực tế vẫn còn tình trạng các hộ dân rải vàng mã, tiền âm phủ 
trên đường đưa tang trên địa bàn xã Thành Tâm. Qua phân tích cho thấy: Nghĩa trang 
nhân dân của huyện nằm trên địa bàn ấp Đồng Tâm, xã Thành Tâm, việc đưa tang 
không chỉ riêng xã Thành Tâm mà còn từ nhiều địa phương khác trong huyện, trong 
tỉnh, kể cả ngoài tỉnh đi qua. Nhiều cơ sở, dịch vụ mai táng ở nhiều địa phương khác 
nhau và họ cũng nhận theo hình thức dịch vụ “trọn gói”, các cơ sở tự rải vàng mã, 
tiền âm phủ trên đường đưa tang. Bên cạnh đó việc rải vàng mã, tiền âm phủ cũng là 
phong tục từ xưa, một số hộ dân vẫn chưa thay đổi về suy nghĩ, chưa ý thức được 
việc bảo vệ môi trường và những quy định về xử lý vi phạm hành chính.  

Trước vấn đề trên, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tiếp tục phối 
hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt hơn các 
quy định về bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang. UBND 
huyện giao phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình tiếp tục 
đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung này.  

(3) Sân trường tiểu học và trung học cơ sở Lê Văn Tám không đồng 
bộ, xuống cấp, nước đọng. Đề nghị có kế hoạch sửa chữa để đảm bảo an toàn 
cho học sinh khi sinh hoạt ở sân trường. 

Trả lời: 

Năm 2021, UBND xã Thành Tâm đã có kế hoạch và trình HĐND xã thống 
nhất đầu tư, cải tạo khuôn viên Trường TH&THCS Lê Văn Tám, đã được HĐND 
xã thông qua tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND của HĐND xã, kỳ họp thứ 14 ngày 
26/03/2021. Tuy nhiên do đơn vị tư vấn thiết kế và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật 
chưa có giải pháp đảm bảo thoát nước nên dự án không được phê duyệt.  

Qua ý kiến của cử tri, UBND huyện đã chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện giao 
Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND 
xã Thành Tâm, Trường TH&THCS Lê Văn Tám khảo sát, đề xuất tham mưu lập dự 
án đầu tư nâng cấp sân Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Văn Tám (Công văn 
số 534/UBND-KT ngày 05/7/2022).  

13. Cử tri Võ Quang Trung (ấp 1, xã Thành Tâm) kiến nghị: Hội đồng 
nhân dân xã giao khoán chỉ tiêu xử phạt hành chính cho các ấp là chưa phù 
hợp, khó thực hiện. Đề nghị xem xét điều chỉnh. 
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Trả lời:  

Theo báo cáo của UBND xã Thành Tâm: HĐND xã Thành Tâm không giao 
khoán các chỉ tiêu xử phạt vi phạm hành chính cho các ấp, mà UBND xã Thành 
Tâm giao chỉ tiêu thu cho các ấp bao gồm các khoản thu như sau: Thu thuế SDĐ 
phi Nông nghiệp, thu Quỹ Phòng chống thiên tai, thu Quỹ Chăm sóc người cao 
tuổi, thu quỹ Bảo trợ trẻ em, thu Quỹ nhân đạo. Về chỉ tiêu thu phạt UBND xã chỉ 
giao cho các bộ phận chuyên môn theo lĩnh vực quản lý thuộc UBND xã (như: 
công an, văn hóa, địa chính, giao thông xây dựng,...).  

14. Cử tri Phạm Văn Bình (ấp 4, xã Minh Thành) kiến nghị: Hiện nay 
người dân vay vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gặp 
một số khó khăn, như: Ngân hàng không thế chấp đối với các giấy CNQSDĐ 
không thể hiện đường đi; phải mua các loại bảo hiểm mà người dân không 
có nhu cầu. Đề nghị các ngành chức năng có ý kiến với ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét hỗ trợ người dân. 

Trả lời: 

Kiến nghị của cử tri Phạm Văn Bình đã được Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn - Chi nhánh Chơn Thành Tây Bình Phước trả lời tại văn bản 
ngày 22/6/2022, cụ thể như sau: 

(1) Đối với nội dung Ngân hàng không thế chấp đối với các giấy 
CNQSDĐ không thể hiện đường đi. 

Căn cứ văn bản số 2929/QyĐ-NHNo-TD ngày 31/12/2021 của Tổng 
Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam về việc 
Quy định bảo đảm trong hoạt động cấp tín dụng. Tại Mục II (Danh mục tài sản 
Agribank quy định không được nhận làm tài sản bảo đảm chính thức) của Phụ 
lục số 01/PL-DMTSBĐ (Danh mục tài sản không được nhận làm tài sản bảo 
đảm) có ghi: Quyền sử dụng đất thuộc các trường hợp sau: Đất rừng phòng hộ, 
đất rừng đặc dụng; Đất ở trong khu rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; Đất ở 
xen kẻ với nhà thờ của dòng họ; Đất nhưng thực tế không có đường vào khu 
đất; Đất không có quyền bề mặt (không thế chấp đồng thời là tài sản hình thành 
từ quyền bề mặt). Như vậy, việc không nhận thế chấp đối với các Giấy 
CNQSDĐ không thể hiện đường đi là thực hiện theo quy định nội bộ Agribank. 

(2) Khách hàng vay vốn phải mua các loại bảo hiểm mà người dân không 
có nhu cầu. 

Qua kiến nghị phản ánh trên, Chi nhánh đã kiểm tra, xác minh vụ việc; 
làm việc trực tiếp với cử tri Phạm Văn Bình ghi nhận: Hiện tại cử tri cũng có vay 
vốn tại Agribank Chi nhánh Chơn Thành nhưng cử tri không mua bảo hiểm 
ABIC. Nội dung cử tri phản ánh qua tiếp xúc cử tri là vô tình nghe được từ người 
dân vay vốn và cử tri cũng không quen biết người dân vay vốn này; cũng không 
có chứng cứ người dân vay vốn phải ép buộc mua các loại bảo hiểm.  

Việc giới thiệu khách hàng có nhu cầu mua bảo hiểm và chào bán bảo 
hiểm, chi nhánh thực hiện theo quy định tại văn bản số 1468/NHNo-NCPT 
ngày 05/3/2020 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 
về hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của Agribank cho các doanh nghiệp 
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bảo hiểm, không có chứng cứ chứng minh nhân viên yêu cầu người dân mua 
bảo hiểm khoản vay, gây tốn kém cho người dân. 

Về phía Ngân hàng tư vấn cho khách hàng hiểu đúng và đầy đủ về trách 
nhiệm – quyền lợi khi tham gia bảo hiểm để khách hàng tự nguyện tham gia 
bảo hiểm đối với khoản vay theo đúng quy định; mục đích nhằm giảm thiểu rủi 
ro cho khách hàng trong thời gian vay vốn không may bị tai nạn thương tật, ốm 
đau, không may đột xuất qua đời. 

Ban Giám đốc Chi nhánh thường xuyên quán triệt, chỉ đạo cán bộ nhân viên 
tại chi nhánh chấp hành nghiêm túc quy định, giải thích vướng mắc thấu đáo cho 
khách hàng, công khai minh bạch các quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng khi vay. 

15. Cử tri Trần Sắc (ấp 11, xã Minh Hưng) kiến nghị: Hiện nay đường 
điện tổ 1, tổ 3 ấp 11, xã Minh Hưng quá tải, thường xuyên bị đứt nơi đấu nối, 
điện không đủ tải (quá yếu), ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người 
dân. Đề nghị Điện lực Chơn Thành nâng cấp điện (hạ thế) để đảm bảo điện 
phục vụ cho nhân dân. 

Trả lời: 

Kiến nghị của cử tri Trần Sắc đã được Điện lực Chơn Thành trả lời tại văn 
bản số 301/ĐLCT-KHKT ngày 01/7/2022, cụ thể như sau: 

Hiện nay, khoảng 105 hộ dân thuộc tổ 1, 2, 3 ấp 11, xã Minh Hưng, huyện Chơn 
Thành đang sử dụng điện thông qua đường dây hạ áp đấu nối từ trạm biến áp Minh 
Hưng 200B/34/08 tuyến 472 Chơn Thành với hiện trạng đường dây hạ áp dài khoảng 
900 mét và 01 trạm biến áp công suất 2x37,5KVA. Để đảm bảo cung cấp điện lâu dài, 
ổn định cho các hộ dân khu vực này, Điện lực cần phải đầu tư như sau: 

- Đường dây trung áp: Xây dựng mới đường dây trung áp 1 pha 2 dây dùng 
cáp nhôm bọc ACXH50/AC50 mm2 dài khoảng 1Km. 

- Đường dây hạ áp: Xây dựng mới đường dây hạ áp 1 pha 3 dây dùng cáp 
nhôm bọc ABC 3x95mm2 dài khoảng 600 mét. 

- Trạm biến áp: Xây dựng mới 01 trạm biến áp công suất 1x75kVA.  

Tổng giá trị đầu tư ước tính cho toàn bộ công trình trên khoảng 835 triệu đồng. 
Tuy nhiên, do nguồn vốn đầu tư hàng năm được Tổng công ty Điện lực miền Nam 
phân bổ rất hạn hẹp, nên Điện lực huyện sẽ đăng ký đầu tư hạng mục trên vào nguồn 
vốn xây dựng cơ bản giai đoạn 2023-2025 hoặc tranh thủ tận dụng tối đa các nguồn 
vốn vay ODA (của chính phủ Đức) để đầu tư trong thời gian sớm nhất (nếu có). 

16. Cử tri Trương Thị Kim (ấp 5, xã Minh Thành) kiến nghị: Đường 
điện ấp 5, xã Minh Thành không đảm bảo công suất để người dân sinh hoạt 
và sản xuất. Đề nghị Điện lực Chơn Thành khảo sát, có kế hoạch nâng cấp. 

Trả lời: 

Kiến nghị của cử tri Trương Thị Kim đã được Điện lực Chơn Thành trả lời 
tại văn bản ngày 01/7/2022, cụ thể như sau: 

Hiện tại, nhân dân trong khu vực trên đang sử dụng điện thông qua đường điện 
hạ áp đấu nối từ trạm biến áp Minh Thành 91B/78/18/14 tuyến 472 Chơn Thành. 
Trong năm 2021, Điện lực đã đầu tư kéo thêm đường điện hạ áp với chiều dài 
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khoảng 400 mét để cải tạo điện áp thấp và xóa bỏ đường dây điện của các hộ câu 
kéo xa. (Đề nghị nhân dân khu vực liên hệ Điện lực làm hồ sơ thủ tục để sớm thực 
hiện chuyển đấu nối sang lưới điện xây dựng mới). Trong tháng 4/2022, do nhu 
cầu sử dụng điện tăng đột biến nên trạm biến áp cấp điện cho khu vực bị quá tải, 
gây mất điện liên tục. Để khắc phục tình trạng quá tải máy biến áp, Điện lực đã 
đầu tư xây dựng thêm 01 trạm biến áp 1x50kVA. 

17. Cử tri Điểu Tiếng (ấp Bào Teng, xã Quang Minh) kiến nghị: Việc giải 
quyết thủ tục hành chính, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho dân của chi nhánh 
Văn phòng Đăng ký đất đai huyện còn gây bức xúc cho người dân: Đơn cử như 
thủ tục thay đổi thông tin chứng minh nhân dân trên GCNQSDĐ do thay đổi 
địa giới hành chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sang tên, tách 
thửa và những thủ tục liên quan đến vấn đề đất đai còn gây phiền hà và mất 
nhiều thời gian đi lại nhiều lần gây bức xúc cho người dân. Đề nghị chi nhánh 
Văn phòng Đăng ký đất đai huyện xem xét giải quyết các thủ tục liên quan đến 
đất đai một cách nhanh gọn, giảm thời gian đi lại cho người dân. 

Trả lời:  

Kiến nghị của cử tri Điểu Tiếng đã được Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 
huyện trả lời tại văn bản số 282/CN-VPĐKĐĐ ngày 28/6/2022, cụ thể như sau: 

* Việc tiếp nhận hồ sơ: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện 
theo quy định tại Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 03/08/2021 của UBND 
tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ được 
tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng Đăng ký đất đai, 
Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản 
lý và giải quyết của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước.  

* Kết quả tiếp nhận hồ sơ từ ngày 01/01/2022 đến ngày 15/05/2022: Chi 
nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp nhận 30.295 hồ sơ, trong đó: Đăng ký biến 
động đất đai, giao dịch đảm bảo 21.699 hồ sơ và trích lục, trích đo, cung cấp thông 
tin 8.599 hồ sơ. Ngoài ra, Chi nhánh thường xuyên phải tham gia thực hiện công tác 
thẩm định các dự án trên địa bàn huyện, cung cấp thông tin để phòng Tài nguyên và 
Môi trường có cơ sở tham mưu UBND huyện ban hành thông báo thu hồi đất, thực 
hiện cắm mốc các dự án trên địa bàn huyện khi bàn giao đất tái định cư và đấu giá 
của dự án, cắm mốc theo nhu cầu của người dân, đo đạc tranh chấp khiếu nại của 
người dân, tòa án, thi hành án, phòng Tài nguyên và Môi trường. Do đó việc tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả theo thủ tục hành chính còn một số hồ sơ chưa đúng hẹn. 

* Việc giải quyết thủ tục hành chính:  

- Đối với các trường hợp thay đổi thông tin chứng minh nhân dân trên 
GCNQSDĐ do thay đổi địa giới hành chính, Chi nhánh chỉ thực hiện khi có yêu cầu 
của chủ sử dụng đất và thực hiện đúng thành phần hồ sơ và trình tự thủ tục theo quy 
định tại: Điều 85, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; 
Khoản 6, Điều 9, Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường; Thủ tục số 34, mã số: 1.004227 ban hành kèm theo Quyết 
định số 1990/QĐ-UBND ngày 03/08/2021 của UBND tỉnh Bình Phước.  

- Đối với hồ sơ cấp GCNQSDĐ các trường hợp đăng ký biến động do 
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chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế thực hiện theo quy định tại thủ tục số 46, mã 
số: 1.004227 ban hành kèm theo Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 03/08/2021 
của UBND tỉnh Bình Phước.  

Bên cạnh đó, Chi nhánh còn phối hợp với các đơn vị khác thực hiện một số 
thủ tục như cấp giấy chứng nhận lần đầu, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 
sử đất và các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai cũng được thực hiện đảm bảo 
đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân còn một số hồ sơ trễ hẹn, 
làm mất nhiều thời gian đi lại, tốn kém công sức của người dân. Chi nhánh đã có văn 
bản xin lỗi đến người dân khi giải quyết thủ tục hành chính hồ sơ trễ hẹn. 

* Nguyên nhân: Do khối lượng hồ sơ biến động tăng đột biến kéo dài, bên 
cạnh đó còn các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện liên quan đến bồi thường, 
hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án trên địa bàn huyện, Chi nhánh cũng 
phải tập trung phối hợp giải quyết các công việc trên để đảm bảo kịp tiến độ. Nhân 
lực của đơn vị còn hạn chế so với khối lượng công việc, chưa có cơ sở dữ liệu đất 
đai nên cũng ảnh hưởng không nhỏ tới việc giải quyết thủ tục hành chính.  

* Giải pháp trong thời gian tới:  

Hiện nay tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Chi nhánh đã bố trí 
6 quầy tiếp nhận hồ sơ và có 8 nhân viên đang thực hiện hướng dẫn kiểm tra hồ 
sơ để tiếp nhận và trả kết quả cho công dân, Chi nhánh sẽ tiếp tục bổ sung thêm 
nhân viên tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để phù hợp với nhu cầu của người 
dân đến làm thủ tục liên quan lĩnh vực đất đai. Tiếp tục đăng Thông báo tuyển 
dụng hợp đồng lao động trên phương tiện thông tin đại chúng nhằm thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn kịp thời, hạn chế hồ sơ chậm trễ. Toàn thể nhân viên của 
Chi nhánh tiếp tục làm thêm vào buổi tối các ngày trong tuần và ngày thứ bảy 
hàng tuần để kịp thời giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Đăng ký các 
lớp tập huấn về kỹ năng giao tiếp với công dân để toàn thể nhân viên có kỹ năng 
giao tiếp tốt nhằm phục vụ, hướng dẫn người dân ân cần, chu đáo hơn. Xây dựng 
kế hoạch tập huấn tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, thị 
trấn và qua bưu chính công ích để giảm bớt thời gian, công sức đi lại của người 
dân. Tuyên truyền rộng rãi đến người dân trên địa bàn các xã, thị trấn trong toàn 
huyện về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài 
nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước được ban hành kèm theo Quyết 
định số 1990/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh Bình Phước. 

18. Cử tri Phan Thị Thu Hà (xã Thành Tâm) kiến nghị: Bản án phúc 
thẩm liên quan đến gia đình cử tri từ tháng 3/2020 nhưng đến nay chưa được 
thi hành án. Đề nghị các cơ quan quan tâm giải quyết. 

Trả lời: 

Kiến nghị của cử tri Phan Thị Thu Hà đã được Chi cục Thi hành án dân sự 
huyện trả lời tại văn bản số 298/CCTHADS ngày 30/6/2022, cụ thể như sau: 

Ngày 02/7/2021, Chi cục Thi hành án nhận được đơn yêu cầu thi hành án 
của ông Phan Việt Hùng, sinh năm: 1977 (là người được ông Phan Thanh Hóa, sinh 
năm: 1942 ủy quyền) theo Bản án số 42/2021/DSPT ngày 02 tháng 4 năm 2021 của 
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Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã có hiệu lực pháp luật, Chi cục Thi hành án đã 
ra Quyết định thi hành án số 709/QĐ-CCTHADS ngày 06/7/2021 buộc ông Lê Văn 
Huy, sinh năm 1974, bà Vũ Thị Hoàng Oanh, sinh năm 1975, cùng địa chỉ: Tổ 2, 
ấp 1, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, Bình Phước phải trả lại cho ông Phan 
Thanh Hóa, sinh năm 1942; Địa chỉ cư trú: Tổ 1, ấp 1, xã Thành Tâm, huyện Chơn 
Thành, Bình Phước phần đất có diện tích 35 m2, vị trí phần đất 35 m2 ông Huy, bà 
Oanh trả lại cho ông Hóa được thể hiện trên sơ đồ đo đạc như sau: Từ điểm A-A’ 
có chiều rộng 0,41 m đến điểm B-B’ có chiều rộng 0,51 m đến điểm cuối cùng 
(điểm hai bên xác định trùng ranh) của thửa đất ông Phan Thanh Hóa có chiều dài 
119,07m. Phía Bắc giáp thửa số 92 và phía Nam giáp thửa số 12 (có sơ đồ kèm 
theo). Buộc ông Lê Văn Huy, bà Vũ Thị Hoàng Oanh phải tháo dỡ hàng rào trụ bê 
tông + lưới B40 trên phần đất lấn chiếm có chiều dài 119.07m. Buộc ông Lê Văn 
Huy phải trả lại cho ông Phan Thanh Hóa số tiền 2.993.707 đồng (Hai triệu, chín 
trăm chín mươi ba ngàn, bảy trăm lẻ bảy đồng) chi phí đo đạc. 

Chấp hành viên thụ lý giải quyết vụ việc ông Vũ Văn Hanh đã tiến hành việc giao 
Quyết định thi hành án cho các đương sự theo đúng quy định pháp luật (bút lục 10;15;16). 

Qua giải quyết việc thi hành án ngày 26/10/2021 và ngày 30/11/2021, ông 
Lê Văn Huy trình bày ông và vợ là bà Vũ Thị Hoàng Oanh đồng ý tự nguyện thi 
hành án giao và tháo dỡ tài sản theo Quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đề 
nghị cơ quan thi hành án phối kết hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành xác 
minh, xác định phần đất phải thi hành án và phần hàng rào trụ bê tông trên phần 
đất phải thi hành án để thực hiện thi hành. Đối với nghĩa vụ trả lại cho ông Phan 
Thanh Hóa số tiền 2.993.707 đồng (Hai triệu, chín trăm chín mươi ba ngàn, bảy 
trăm lẻ bảy đồng) chi phí đo đạc, ông Lê Văn Huy cam kết sẽ thi hành sau khi đã 
thi hành xong phần giao và tháo dỡ tài sản (bút lục số 17; 18 và 19). 

Phối hợp với các cơ quan hữu quan, ngày 24/02/2022 Chi cục thi hành án 
cùng với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện và chính quyền địa phương 
xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành với sự giám sát của Viện kiểm sát nhân dân 
huyện đã tiến hành xác minh phần đất phải thi hành án làm cơ sở cho việc thi hành 
án theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, tại thực địa thửa đất, các cọc mốc không 
còn cho nên không thể xác định được cụ thể mốc, ranh giới thửa đất. Đại diện Chi 
nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đề nghị Chi cục thi hành án ký Hợp đồng đo 
đạc, cắm mốc với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện để đo đạc, xác 
định mốc ranh giới làm cơ sở cho việc giao và tháo dỡ tài sản (bút lục số 22). 

Ngày 28/4/2022 và ngày 23/5/2022, Chi cục thi hành án đã làm việc với 
người phải thi hành án, thuyết phục, động viên ông Lê Văn Huy và ông Huy đã tự 
nguyện nộp số tiền chi phí đo đạc, cắm mốc thực địa thửa đất (bút lục số 25;26;27). 
Ngày 23 tháng 5 năm 2022 ông Huy đã ký với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 
đai huyện Chơn Thành Hợp đồng cắm mốc theo yêu cầu số 64/HĐKT với số lượng 
mốc cắm là 07 mốc, số tiền là 7.022.372 đồng (bút lục số 35). Hiện nay, Chi cục 
thi hành án đang chờ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chơn Thành 
tiến hành thực hiện việc cắm mốc làm cơ sở cho việc tổ chức thi hành án. 

19. Cử tri Lê Huy Xã (ấp Cây Gõ, xã Quang Minh) kiến nghị: Trong thời 
gian qua Hội Người cao tuổi huyện phân bổ kinh phí hoạt động cho các câu lạc 
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bộ không đồng đều, CLB có tiền, CLB không có tiền. Đề nghị Hội NCT huyện 
xem xét tạo điều kiện cho các câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả hơn. 

Trả lời: 

Kiến nghị của cử tri đã được hội Người cao tuổi (NCT) huyện trả lời tại văn 
bản số 23/CV-NCT ngày 23/6/2022, cụ thể như sau: 

Đầu năm 2016, Hội NCT tỉnh thống nhất chỉ đạo thành lập 01 Câu lạc bộ Liên 
thế hệ Tự giúp nhau (CLB.LTH-TGN) đầu tiên của tỉnh và của huyện Chơn Thành, 
lấy đó làm điểm và nhân rộng mô hình này trong toàn tỉnh Bình Phước. Hội NCT 
huyện xây dựng kế hoạch và Tờ trình xin chủ trương của Thường trực Huyện ủy. 
Theo Thông báo Kết luận số 19/TB-HU ngày 31/3/2016 của Thường trực Huyện ủy 
(phiên họp thứ 8 – Khóa XI) về việc thống nhất chủ trương, giao UBND huyện thẩm 
định cho chủ trương thành lập CLB.LTH-TGN tại ấp 4 của xã Minh Hưng. 

Sau khi có chủ trương của Huyện ủy, Hội NCT huyện xây dựng Kế hoạch phối 
hợp với Đảng ủy, UBND, MTTQ, Chi bộ ấp 4 xã Minh Hưng xúc tiến các bước chuẩn 
bị thành lập và ra mắt CLB. Quá trình này, Hội NCT huyện báo cáo thường xuyên về 
Hội NCT tỉnh, UBND huyện và Phòng Nội vụ. Khi đã hội đủ các điều kiện cơ bản 
thành lập CLB.LTH-TGN ấp 4, Hội NCT huyện cùng UBND xã Minh Hưng lập Tờ 
trình đề nghị UBND huyện ban hành Quyết định thành lập Ban tổ chức Lễ ra mắt 
CLB.LTH-TGN ấp 4 của xã Minh Hưng (Quyết định số 3376/QĐ-UBND ngày 
28/11/2016 của UBND huyện về việc Thành lập Ban Tổ chức Lễ ra mắt CLB-LTH-
TGN ấp 4 xã Minh Hưng, gồm 21 thành viên; Chủ tịch Hội NCT huyện làm Trưởng 
Ban Tổ chức (Ông Nguyễn Văn Hương lúc đó và Ông Nguyễn Đình Hiếu, Phó Chủ 
tịch UBND Xã làm Phó Ban). UBND huyện hỗ trợ tổ chức Lễ ra mắt CLB: 13.000.000 
đồng (mười ba triệu đồng) trong tổng số kinh phí đề nghị là 16.400.000 đồng.  

Ngày 12/12/2016, CLB.LTH-TGN ấp 4 tổ chức Lễ ra mắt tại Hội trường 
UBND xã, với tổng số đại biểu tham dự 198 người. Tại Lễ ra mắt, các thành viên 
CLB tự nguyện đóng góp gây quỹ ban đầu cho CLB được 71.300.000 đồng. Như 
vậy số tiền do UBND hỗ trợ 13.000.000 đồng là nhằm chi phí cho Lễ ra mắt CLB, 
không phải là hỗ trợ vốn ban đầu cho CLB. Riêng đối với Hội NCT huyện, khi tổ 
chức ra mắt cho 17 CLB sau này, Hội NCT huyện trích kinh phí hoạt động hỗ trợ 
bằng phần quà văn phòng phẩm trị giá 500.000 đồng/1 CLB. 

Trên đây là ý kiến giải trình kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri 
trước kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XII, UBND huyện báo cáo Thường trực 
HĐND huyện, các vị Đại biểu HĐND huyện và thông tin đến các cư tri được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- TT.HU, TT.HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện; 
- Các đại biểu HĐND huyện; 
- UBMTTQVN huyện;  
- Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; 
- Cổng TTĐT huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- LĐVP, các CV; 
- Lưu: VT. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 
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