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BAO CÁO 
Thãm tra cüa Ban Pháp ch HBND huyn ye trã 1ô'i kiên cfr tn 

phãn ánh sau h9p thfr 07, HBND huyn khóa XII 

Thirc hin Cong vAn s 38/HDND-VP ngây 25/11/2022 cüa Thu&ng 
trirc HDND huyn ye vic thâm tra báo cáo trã 1i các kiên, kiên ngh cüa 
cir tn sau kr h9p thir 07, HDND huyn khóa XII; qua xem xét báo cáo so 
407/BC-UBND ngày 16/11/2022 cüa UBND huyn, kêt hçip thông tin qua 
giám sat, kháo sat; Ban Pháp chê báo cáo Thung tWc  HDND huyn kêt qua 
thâm tra nhu sau: 

1. Trã 1ô'i kin cfr tn clia UBND huyii 

Sauk h9p thi.'r 07, HDND huyn kháa XII, Thu&ng trrc HDND 
huyn dA tong hcip, phân loi kiên cir tn và g1ri den UBND huyn dê ngh 
trá là'i, giâi quyêt theo quy djnh pháp lut, trong do có 10 1uçt kiên trên linh 
virc ni chInh - pháp chê. 

Qua thâm tra, Ban Pháp ch nh.n th.y &a s các 2  kin lien quan dn 
van dê tài nguyen, môi truYng, dat dai, bôi thix&ng giái phóng mt bAng, tái 
djnh cu, thu tiic cap cAn cithc cho cong dan dã thrc UBND huyn trá 1i rO 
rang, c the theo quy djnh hin hành. Dông thai, TJBND huyn dA thông tin 
den cü tn nhttng giái pháp trong vic quán 15r,  thirc hin các thu tçic hành 
chInh có lien quan den van dê Cu tn quan tam. Dôi vOi sO kiên, kiên ngh 
chua giai quyêt du't diem, UBNID huyên dA giao trach nhiêm cu the cho cac 
nganh chuc nAng tiêp tuc tham muii, de xuât hucmg giai quyêt dê UBND 
huyên chi dao th.rc hiên 

A A 2. Nhrngsrawde can quan tam 

Trá Rd kin crtri xA Di Hip vâ cfr tn xA Dai  Thnh d nghi, 
UBND huyn chi do có hithng dan cii the quy tninh giái quyêt thu tic v dt 
dai cho nhân dan; dông thi thumg xuyen kiêiri tra, giám sat vic thirc hin 
nhim vii cüa các Ca quan và can b lien quari 'vã d nghj có giái pháp cái 
cách thu tiic hành chInh, nâng cao chat lung phic vi ti các b phn tip 
nhn, trá ket qua ho so' thu tic lien quan den lTrih virc dt dai, nhm to thun 
igi cho ngui dan. UBND huyn dA thông tin den cu tn các kho khAn vung 
mAc, giâi pháp dA thirc hin dê nâng cao chat luqng phiic vu. Tuy nhien, viêc 
chrn trê trã ho so' thU tc hAnh chInh lien quan den dat dai vn thung xuyên 
xáy ra, day là van dê cU tn nhiêu lan kiên nghj, phân ánh nhung chua ducic 
khAc phu.ic trit dê. 



3. Mit so kiên nghj 

Dé tiêp tic nâng cao cht luang, hiu qua giái quyêt các kiên, kiên ngh 
cüa c1r tn, dáp lrng sçr mong dgi cUa ci'r tn va rihn dn toàn huyn, Ban Pháp 
chê HDND huyn kiên ngh mt s ni dung sau: 

- D nghj UBND huyên chi dao B phn tiêp nh3n  và hoàn trâ ho so cüa 
huyn thc hin nghiêm ti:ic, diing quy trInh, cong khai, minh bach các thu tyc 
hành chInh; tIch circ, trách nhiêm trong vic hi.rng dan ngui dan 1p các thu 
tic theo quy dnh; tang cumg kiêm tra, giám sá.t can b, cong chirc trong thrc 
hiên nhim vii, tru&ng hçTp có vi phm phài xir 1? nghiêm theo dting quy djnh; 

- Dê nghi UBNID huyên tiêp tVc  quan tam chi do tang cumg Cong tác 
phôi hçip giüa Phông Tài nguyen và Môi tru&ng, Chi nhánh Van phông dàng 
k dat dai, Chi civic Thuê huyn và UBND các xâ, thj trân trong vic tiêp 
nhn, giãi quyêt ho so cap giây chrng nhn quyên sü diing dat; tiêp tyc dôi 
mói, rut g9n quy trInh giái quyêt thu tiic hânh chInh. Dông thai chân chinh 
tInh trng giãi quyêt thu tiic, ho so chrn tr; t.o thun lcii cho ngui dan khi 
thuc hin các ho so, thu tçic lien quan den dat dai; không ngimg nâng cao mirc 
dt hài lông cüa ngui dan và doanh nghip. 

- Dê nghj các to di biêu và dai  biêu HDND huyn thuông xuyên cp 
nht ni dung trà Ru kiên tn, các chü truong cüa cüa Dáng, Nba nrnc dê 
thông tin, phân hôi cr tn; phôi hgp vâi UBMTTQ Vit Nam huyn trong 
giám sat vic giãi quyêt sau trá l?i kiên cir tn cua IJBNIJ huyn. 

Trên day là báo cáo thm tra cüa Ban Phá.p ch HDND huyn v ni 
dung báo cáo cüa UBND huyn trá Ru kiên, kzi&i nghj cüa cü tn sau k' h9p 
thtr 07, HDNID huyn khóa XII .1. 

Ncinhân: 
- Thithng trirc HDND huyn; 
-UBNDhuyn; 
- Thành viên Ban Pháp chê; 
- Li.ru VT. 
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