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BÁO CÁO 

Tổng hợp nội dung đề xuất chất vấn tại kỳ họp thứ 3 HĐND huyện 

 

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND về tham mưu đề xuất 

nội dung chất vấn tại kỳ họp lần thứ 3 cuối năm 2021 của HĐND huyện, đại 

diện các Ban HĐND đã họp cùng với đại diện Thường trực HĐND huyện để 

thảo luận và thống nhất nội dung chất vấn. Thay mặt các Ban HĐND huyện, 

Ban Kinh tế - Xã hội báo cáo Thường trực HĐND huyện, như sau: 

1. Thời gian qua, dư luận phản ánh nhiều về tình trạng chậm giải quyết 

hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai (Cấp mới giấy CNQSDĐ, chuyển đổi 

mục đích sử dụng đất, chỉnh lý biến động…), đề nghị UBND huyện cho biết 

cụ thể hơn về vấn đề này? nguyên nhân vì sao và giải pháp khắc phục thời 

gian tới? Dư luận cũng phản ánh có tình trạng tiêu cực trong quá trình giải 

quyết hồ sơ đất đai, đề nghị UBND huyện có ý kiến về vấn đề này? 

2. Tổng hợp ý kiến phản ánh kiến nghị của cử tri qua các kỳ tiếp xúc, 

cho thấy hiện nay còn nhiều khu dân cư trên địa bàn huyện người dân đang sử 

dụng điện sinh hoạt kém chất lượng, nhiều hộ sử dụng chung đường dây tự 

kéo, hệ thống cột tự dựng thiếu an toàn... Đề nghị UBND huyện cho biết cụ 

thể hơn về thực trạng này, thời gian qua huyện đã có những giải pháp gì để 

cải thiện hạ tầng lưới điện nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt đảm 

bảo chất lượng của người dân trên các địa bàn này? 

3. Qua xem xét báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự huyện, cho 

thấy số lượng án giải quyết được trong năm 2021 chỉ đạt 51,36/82%. Việc để 

số lượng án tồn lớn và kéo dài sẽ nảy sinh các vấn đề bức xúc trong nhân dân, 

đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự huyện làm rõ nguyên nhân và cho biết các 

giải pháp khắc phục thời gian tới? 

4. Hoạt động dạy và học trực tuyến trên địa bàn huyện thời gian qua 

cho thấy còn nhiều khó khăn bất cập về đường truyền internet, vấn đề kiểm 

tra chất lượng dạy và học, việc tiếp cận và làm quen với thiết bị công nghệ đối 

với học sinh, đặc biệt là các em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đề nghị 

Phòng Giáo dục – Đào tạo cho biết cụ thể hơn về thực trạng này, thời gian 

qua Phòng đã có những giải pháp gì để khắc phục? 

5. Hiện nay người dân gặp rất nhiều khó khăn trong việc việc sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (người dân không tự mình đăng ký được 

tài khoản để nộp hồ sơ mà chủ yếu công chức tư pháp phải làm thay nên rất 

mất thời gian giải quyết công việc chuyên môn của công chức tư pháp; đường 

truyền không ổn định; máy scan không scan được sổ hộ khẩu, giấy chứng 

nhận Quyền sử dụng đất (khổ A3) để nộp trên dịch vụ công Quốc gia…); hồ 



sơ ở bộ phận một cửa cũng thường trả xuyên trả không đúng hẹn khiến người 

dân phải đi lại nhiều lần… Đề nghị UBND huyện cho biết giải pháp khắc 

phục thời gian tới? 

6. Được biết một số dự án xây dựng như: Đường trục chính Bắc Nam 

giai đoạn 3, Trung tâm văn hóa TDTT huyện, đường Đông Tây 9; xây dựng 

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trước trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh tại ấp 1, 

thị trấn Tân Khai; xây dựng đường Bắc Nam nối dài; xây dựng đường trục 

chính Bắc Nam… Mặc dù đã được phân bổ vốn nhưng đến nay chưa thực 

hiện được công tác Bồi thường – Giải phóng mặt bằng. Đề nghị UBND huyện 

cho biết nguyên nhân? 
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