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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v xem xét, giải quyết và báo
cáo kết quả giải quyết các ý kiến,
kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ
Tư, HĐND huyện khoá XX,
nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kính gửi:
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Công an huyện.
Ngày 31/12/2021, UBND huyện nhận được Công văn số 51/CV-HĐND của
HĐND huyện về việc chuyển ý kiến góp ý và kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ
Tư HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. UBND huyện yêu cầu các cơ
quan, đơn vị tham mưu cho UBND huyện xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả
giải quyết các ý kiến, kiến nghị của ông Chu Văn Thắng, cử tri xã Tân Thành tại
kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cụ thể như sau:
1. Phòng Tài nguyên, Môi trường huyện xem xét, giải quyết 01 ý kiến
sau:
Hiện nay trên địa bàn xã Tân Thành có các hộ dân xâm canh, xâm cư sinh
sống, sản xuất trên địa bàn, các xã giáp ranh như Hòa Thắng, Hồ Sơn, Hòa Sơn và
trên địa bàn xã Tân Thành cũng có các hộ dân của các xã nêu trên xâm canh, xâm
cư. Cử tri xã Tân Thành đã có ý kiến nhiều lần về việc cấp bìa đỏ đất xâm canh,
xâm cư để ổn định đời sống và xác lập quyền sử dụng nhưng chưa được cấp bìa đỏ,
trong khi người dân đã sử dụng đất ổn định từ xưa. Vì vậy, đề nghị huyện có văn
bản chỉ đạo chung để các xã phối hợp thực hiện trong việc cấp bìa đỏ cho dân.
2. Công an huyện xem xét, giải quyết 01 ý kiến sau:
Trong năm 2021, Nhà nước tổ chức cấp Căn cước công dân đồng loạt cho
người dân. Tuy nhiên việc cấp Căn cước công dân còn bị sai nhiều thông tin (có
thể do lỗi đánh máy). Có trường hợp địa chỉ cấp sai sang xã khác, người dân phát
hiện, đi sửa và mất phí cấp đổi Căn cước công dân, nhưng cấp đổi lần 1 lại nhầm
sang thôn khác. Vậy nếu đi cấp đổi thêm lần nữa thì có mất phí nữa không và việc
sai thông tin nếu không phải do lỗi kê khai của người dân thì hướng xử lý như thế
nào? Khi làm Căn cước công dân, người dân đã đóng phí cho Bưu điện để nhận
Căn cước công dân tại nhà, nhưng đến nay một số công dân phản ánh việc nhân
viên Bưu điện không gửi đến tận nhà mà gọi ra Bưu điện để lấy. Đề nghị cơ quan
xem xét, giải quyết.
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Thời gian gửi báo cáo: Đề nghị các cơ quan, đơn vị xem xét, giải quyết,
báo cáo kết quả gửi về UBND huyện qua Văn phòng HĐND và UBND huyện
trước ngày 24/6/2022.
UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan nghiên cứu, tham mưu thực
hiện đảm bảo nội dung và thời gian yêu cầu./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- C, PVP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT.
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