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NGH! QUYET
V chat vn và trã lôi chat vn ti Ky h9p thif 10
Hi dông nhãn dan huyn khóa XIX

HO! BONG NHAN DAN HUYN
KHOA XIX - KY HOP TH1Y 10
Can cii' Lut Td chzc chInh quyn dja phwmg ngày 19/6/2015,
Can c& Luçt hogt dng giám sat cja Quc hç5i và Hói d&ig nhân dan so'
87/2015/QH13;
Trên ca sá kit qua chit vá'n và trá l&i chit vá'n tgi k)) hQp thi 10 - H(5i dng
nhân dan huyn khoá XJX
QUYET NGH!:
Biu 1. Hi dng nhân dan huyn dánh giá cao tinh thn trách nhim cüa
các Dti biu HDND huyn trong vic kjp thii, thtng thin phân ánh nhUng vn d
duçic ci:r tn, nhân dan dc bit quan tam và hra ch9n ni dung chat vn. Dng
thi, ghi nhn sir nghiêm tilc, tinh th.n trách nhim, c.0 thj cüa Uy ban nhân dan
huyn, Tn.thng các phông: Kinh t - Ha thng, Tài nguyen và Môi tnr&ng, Nông
nghip và Phát trin nông thôn trong vic trã 1&i các kin chit vn cüa dai biu
có trçng tam, co bàn giâi trmnh, lam rO các v.n d lien quan ma dai biu Hi dng
nhân dan huyn d.t ra.
Biu 2. Hi dng than dan huyn Ca ban thng nht vd mt s giài pháp ma
Uy ban nhãn dan huyn và Truâng các phông nêu trén d trà Ru và cam kt tru&
Hi dng nhân dan huyn. Hi dng nhãn dan huyn yêu cu Uy ban nhân dan
huyn quan tam chi do thirc hin mt s ni dung sau:
2.1. V giái quyêt các dim tp kit, kinh doanh vt lieu xáy dyng (cat, sói,
dá...) nhung chira du'cic phê duyt chz trwang du tic:
- Thành l.p Doàn lien ngành t chirc khào sat, thng ké tt câ các dim kinh
doanh tp kt cat sôi trên dja bàn; tin hành kim tra, 1p biên ban dInh chi, xir l vi
pham, dóng cra di vói các Co s?u kinh doanh trái phép, vi pham hành lang giao
thông, hành lang krOi din, kinh doanh trong các khu dan cu không dung mi1c dIch
sir ding dt, lam ô nhiêm môi tru&ng theo chi dao cüa UBND tinh tai Cong van s
7443/UBND-NL1 ngày 07/11/2019; hoàn thành trong nàm 2020.
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- Trên Co s quy hoach xây dirng NTM và các quy hotch lien quan, can Cu
theo ti.'rng khu virc, UBND huyn khão sat, huâng dn các to chirc, cá nhân có
nhu câu tp kêt, kinh doanh cat 1p ho so trInh cap có thâm quyên xem xét chip
thun theo dung quy trInh thu tic dâu tis. Truèng hqp Co the vj trI phü hçxp nhixng
chua có trong quy hoach NTM thI huâng dan các UBND các x, thj trn diu
chinh bô sung các diem kinh doanh, tp két cat dam bâo theo quy djnh, dam bào
quy hotch, an toàn hành lang giao thong, v sinh môi tnring,vv.. .thii han hoàn
thành trong näm 2020.
2.2. Tang cw&ng cong tác quán lIxây dyng trên dja bàn:
- UBND huyn chi dto Phông KT-HT, các phOng ngành lien quan và UBND
các thj trãn tang cithng cong tác tuyên truyên dê nhân dan nam rô các quy djnh v
thixc hin xây dirng nhà riêng lê trên dja bàn thj trân bat buc phài có giây phép
xây dirng; tp trung day nhanh tiên d lam thu ti1c ho, so cho nhân dan & các khu
dan cuc chua co giây chüng nhn quyên sü ding dat dé khi xây dirng có co s&
cap giây phép; to chüc cam mOe, dau tu xây dirng ha tang dam bào theo quy
hoach tru&c khi dâu giá dat và cap dat & dan cu tai các xâ, thj trân.
- Ban hành Quy chê quãn l quy hoach, quân l trtt flr xây dimg do thj Va
các khu virc tp trung dan cu, các vüng có tiêm näng lgi the trong tháng 01/2020.
Hoàn thành cam mOc quy hoach các tuyên tri1c du&ng chInh & 02 thj trân, các
tuyên di.r&ng huyn trong näm 2020.
- To chüc rà soát, thông kê, dánh giá thirc trng xay drng các cong trInh vi
pham quy hoach, vi pham hành lang giao thông, hành lang du&ng din. . .trên da
bàn huyn dé xu l nghiêm theo dung quy djnh cüa pháp lut. DOi vOi nhirng h
dan chua xây dmg các cong trInh vi pham nhung bj han chê ye dat dai cüa h
quãn l do quy djnh ye hành lang an toàn giao thông hoc quy hoach thI lam tot
cOng tác tuyên truyên, 4n dng dê nhân dan chap hành.
- Xây drng kê hoach kiêm tra cOng tác quân l quy hoach, quãn l trt tV
xây dirng, kiêm tra vic thrc hin xây dirng sau cap phép hang nàm dê kjp th&i
phát hin, chân chinh, xu 11 các tru&ng hcTp vi phm.
2.3. Giái quyêt các co' s& cita xé, san xuât dO gO khOng nàm trong quy hoçich
cza tinh và chwa duQ'c cap giáyphéphogt dng:
- TO chuc kiém tra, rà soát, thOng kê, dánh giá thrc trng các co s& cua xé,
chê biên g trên dja bàn dê có bin pháp xà l nghiêm các tnthng hp vi pham
quy hoach, môi tru&ng, an toãn giao thOng.. .theo quy djnh cüa pháp lut. Chi dao
cac phông nganh lien quan phôi hçrp chat chë dê xi'r l dirt diem các co s& nam
ngoaiquyhoach.
- Tong hqp các khó khän vuOng mac ye rnt the chê và co che chInhsách
báo cáo UBND tinh và các s& ngành lien quan dê thrçc chi dao và huàng dan xu
l'ciithêhon.
- Chi dao các co s& chê biên lam san näm trong Quy hoach theo Quyêt djnh
s 111/QD-TJBND ngày 09/01/2013 1p ké hoach bão v môi tnr&ng trInh co
quan có thâm quyên phê duyt theo dung quy djnh tai Nghj djnh 18/201 5/ND-CP
ngày 14/2/2015 cüa ChInh phU.
Th&i gian thçrc hin: Chm that trong qu 3/2020 hoàn thành vic xü l và
tng hçip báo cáo Hi dOng nhân dan huyn vào kS' hçp cuôi nàm 2020.
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2.4. Day nhanh tiên d5 cap và cap dói giây chi'ng nhçn quyén sz dyng dat a
trtthc tháng 12/1980 cho nhán dan:

- UBND huyn chi dao các xâ thi. trin tuyên truyn rng rãi b.ng nhiu hinh
thüc, nhât là trên h thng phuung tin thông tin dai chiing dn tn Cp üy, T lien gia
thôn xóm, khi ph d ngu?ñ dan bit, Co thüc tir giác kê khai thc hin quy trInh.
- Thông qua các Hi dng tu vn dt dai và các T cong tác hithng dn cii
th các h dan tham gia kê khai và thirc hin các bithc theo quy trInh quy djnh.
- Niêm yt cong khai minh bach ngun gc dt a cüa các h dan tnróc ngày
18/12/1980 tai các Hi quán thôn xóm, To dan ph d ly kin phãn ánh cüa nhan
dan truâc khi thirc hin vic cp hotc cp di GCNQSD dat. Nâng cao vai trà giám
sat cüa HDND và UBMTQ và các doãn th trong vic thirc hin nhim v11 nay.
- Khào sat dánh giá lai d phân loai nhUng truang hcip khOng có vuang mac
thI t chüc th1rc hin truâc; di vOl nhi.rng hi con có khó khan vithng mc thI
thng hçTp d bàn, thng nht giài pháp giài quyt hoc báo cáo cp thm quyên
c.p trén d chi dao xü 1 tháo g0, vuOng mac.
- UBND huyn thuOng xuyên n&m chic tInh hInh, tin d thirc hin; giao các
xä soát xét báo cáo theo djnh kS' d kjp thOi chi dao xir l dam bão k hoach hoàn
thành truOc ngày 31/12/2020.
* UBND huyn xây drng k hoach th%rc hin các ni dung chit vn giri dn Dai
biu I-]DND huyn, các xâ, thj t4n, các dan vj lien quan; dng thai tp trung chi dao
thirc hin các ni dung trên và báo cáo HDND huyn kt qua thc hin tai K' h9p
thuOng 1 cui näm 2020.
Diu 3. ThuOng trçrc Hi dng nhân dan, các ban Hi &ing than dan, các T dai
biu Hi dng nhãn dan, Dai biu Hi dng nhân dan huyn giám sat vic th1rc hin
Nghj quyt.
Nghj quyt nay dã ducic Hi dng nhân dan huyn khóa XIX, KS' hpp thO
10 thông qua ngày 20/12/20 19 và có hiu lirc k tir ngày ban hành./.
Ntinhmn:

TICH

- U. HDND, UBND tinh;
- DB HDND tinh bu ti huyn Cm Xuyên;
- TT. Uuyn üy, TT. FIDND huyn;
- Chü tjch, các PCT UBND huyn;
- DB HDND huyn;
- UBMTTQ và các Doàn the huyn;
- Các phông, ban, nganh cap huyn;
- TT. HDND, UBND các xã, thj trân;
-Luu:VT.
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