
HDND HUYN CON DAO CQNG HOA xA 119! cffU NGHiA VLT NAM 
BAN PHAPCHE Dc 1p  — Tir do — Hinh phüc 

So: 09/BC-BPC Con Dáo, ngày 26 tháng 10 nàm 2018 

BAO CÁO 
Két qua giám sat cong tác giãi quyêt thu tI1c hành chInh 

trong linh vlrc  dat dai, xây drng cho cong dan 

Thirc hin Kê hoach so 05/KH-BPC ngày 28/8/2018 cüa Ban Pháp ch 
HIDND huyn v vic giám sat cong tác giâi quy& thu tiic hành chInh trong 1mb virc 
dt dai, xay dirng cho cong dan (di vi 08 tru&ng hçip cii th: bà Nguyn Thj Ngc 
L, ông Luu Hftu Chung, ông Trân Thanh Scm, bà Tnrong Thj Cue, bâ Nguyn Thj 
Tram, ông Lê Dinh San và bà Trân Thj Lài, bà Hoàng Thj Lien, ông Nguyn Van 
Lánh); Ngày 23/10/2018, Doàn giám sat diiçic thành 1p theo Quyt djnh s 10/QD-
TTr.HDNID ngày 17/10/2018 cüa Thithng trrc HDND huyn dã lam vic vOi PhOng 
Tài nguyen va Môi tnthng, Ban Tiêp cOng dan (Van phông HDNID và UBND 
huyn) và Thanh tra huyn. 

Chu trI buôi giám sat: bà Doàn Thj Diu Hiên — Phó Trung Ban Pháp ch và 
các thành viên Doàn giám sat là UST viên Ban Pháp ch HDND huyn: ông Phüng 
Anh Huy, ông Lê Due Hiu, ông Nguyn Van Manh,  bà Hurth Thj Thanh Lien. 
Tham dir bui giám sat có ông Lé Minh Nhirt và ông Trân Tan Dat  - Phó Chü tjch 
HDND huyn, ông Nguyn Van Dung - Phó Chu tjch UBND huyn, ông Nguyn 
Van Hc - Phó Chü tjch Uy ban MTTQ Vit Nam huyn và dii din lành dao  các Co 

quan: Ban Kinh tê - Xà hi HDND huyn, Hi Lien hip Phii nü huyn; Lãnh dao 
các don vj chju s1r giám sat: Trisäng Ban Tiêp cong dan (Phó Chánh Van phOng 
HDND và UBND huyn), Chánh Thanh tra huyn, Quyn Truàng Phông Tài 
nguyen và Môi truông huyn. 

Sau khi nghiên ciru h so cüa 08 tnring hçp nêu trên dâ duçic các Ca quan 
chüc näng thit l, giài quyt và báo cáo cüa Phông Tài nguyen và Môi tnrông, Ban 
Tip cong dan và Thanh tra huyn, kiên thão 1un, cht vn, d xut cüa eác thành 
viên tham gia giám sat và kin giài trInh, báo cáo lam rO them cüa các don vj chju 
giám sat; Doàn giám sat thong nhât nhn xét, dánh giá và k& 1un cong tác giâi 
quyt thu tçic barth chInh v lTnh v1rc dtt dai, xây dirng cho cOng dan cUa các co 
quan, don vj nêu trên nhis sau: 



I. Nhân xét, dánh giá ye tlnh hInh giãi ciuyt thu tuc hành chInh ye dt 
dai — xãy dtrng trong thôi gian qua:  

1. Nhn xét, dánh giá chung: 

Qua giám sat, cho thy tn ti trong quán 1, sir dung dt dai - xây dirng, thiu 
ch.t chë tü nhüng näm qua vn chua khc phiic duqc, nhiu h sc khiu ni theo 
thm quyn giâi quyêt cüa UBNID huyn nhung không giãi quyt, xü 1 dirt dim 
sau khi Co quan chüc näng (TAND, Thanh tra) dã có k& 1u.n giãi quyt khiu nai 
(VD: trung hçp bà Nguyen Thj Hông — KDC s 7 dã có kt qua xi'r 1 cüa TAND 
tinh nhimg chua trin khai; truông hçip bà Trân Thj Hoân - KDC s 7 dA có kt qua 
giãi quyt ti.ir nàm 2010 nhung không thu hôi dt sai phm dn dn hin nay có 2-3 
h sinh sng trên math dt nay,..); con 94 tnrng hçip xin cp Giy CNQSDD nhixng 
chua giái quyt, trâ läi hotc có trá Rn nhung không dung tr9ng tam, yêu câu cüa 
nguii dan; 54 tru?mg hçp vi phm 1n chim d.t dai, có th thu hM nhimg chua trin 
khai các bithc thu hi. 

2. Dôi vó'i các don vj chlu sty giám sat: 

a. Ban Tip cong dan: Doàn giám sat ghi nhn, dánh giá cao tinh thn trách 
thim cüa Ban Tiêp cong dan huyn trong cong tác tip nhn, 1p h so theo dôi, 
tham mu'u d xut, chuyn dcm dn co quan có trách thim xü 1, giãi quyt kjp th?i 
và có trách nhim trong vic theo dôi, don dc vic giãi quyt, trã R'i don thu cüa 
các co quan chuc nàng ma Ban dã chuyn don. 

b. Thanh tra huyn: Trong 04 ho so doàn giám sat, UBND huyn giao cho 
Thanh tra huyn xác minh ni dung khiu nai,  t cáo gm: bà Nguyn Thj Ng9c L, 
ông Luu Hthi Chung, ông Trân Thanh Son, gia dInh ông Lé Dinh Scm và bà Trn 
Thj Lài; trong do có 03 h so thuc thâm quyn giâi quyêt cüa Chü tjch UBND 
huyn dã có báo cáo kt qua xác minh, duçc LJBND huyn t chüc di thoti và 01 
ho so thuc thm quyn giãi quyêt cüa Chü tjch UBND tinh dugc giãi thIch và 
chuyn h so. 

Thanh tra huyn dã 1p h so giãi quyêt khiêu nai,  to cáo chat chê; trInh tir 
giâi quyt khiu nai,  t cao, xac minh, thm tra rO rang, cn kë, dung quy trInli. Tuy 
nhiên, don vj chua chp hành nghiêm thôi han  giái quyt theo quy djnh cüa Lut 
Khiu nai,  Lut T cao, hu hét các hO so du qua han  giãi quyt theo quy djnh (h 
so b Nguyen Thj Ngçc L- KDC so 7: trê han  77 ngay, h so ông Trn Thanh Son 
— KDC s 5: tr han  55 ngày, h so ông Luu Win Chung — KDC s 8: tr han  90 
ngày). 

Nguyen nhân qua han  giai quyêt cac h so là do: Trong nàm 2018, tmnh hInh 
don thu khiêu nai,  to cáo phát sinh nhiêu; qua trInh thu thp thông tin, tài lieu mat 
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nhiu thyi gian do các h sa, tài 1iu r?ii rac,  thu thp tü thiu Co quan, dan vj; cong 
tác quãn l nhà nuOc ye dat dai trong nhU'ng 11am trtthc day con lông leo, qua thñ 
gian dài ngiRñ sir diing dat khOng có giây t?'i ye nguôn gôc dat, do do khó khän cho 
vic xác minh giâi quyêt; mt sO tru&ng hop do ngithi dan ye dat lien khOng tham dçr 
hop, d& thoai cüng là nguyen nhân dan den chtm tré trong giài quyêt. 

c. PhOng Tài nguyen và Môi trurong huyn: tuy dâ có nhiu c gang t?o 
duqc chuyn bin trong thirc hin chüc trách, nhim vii duc giao, nhung do nhân 
sir dan vj thiu can b cOng chi'rc chuyên mOn vn chua duçc kin toàn, dn dn 
chua theo dOi, kim tra chat chë d tham mixu UBNID huyn x1r 1 dirt dim cac 
truOng hop vi phtm ngay tü ban du. 

II. Kiên nghj: 

Tr kêt qua giám sat trrc tip h so, thu t11c các trumg hop nêu trên trên và 
kin trao di, thâo lun cüa các thành viên tham gia Doàn giám sat, Ban Pháp ch 
HDND huyn d nghj UBND huyn quan tam mt s ni dung sau: 

1. Chi dio Thanh tra huyn và PhOng Tài nguyen và Môi truOng d cao trách 
nhiêm, tich cuc phôi hop, tap trung thuc hiên tot cong tac tiêp nhân, giai quyêt kip 
thOi, chp hành nghiêm thai hn giài quyt các dan thu, khiu ni, t cáo theo quy 
djnh cüa pháp 1ut. Khi tham mini UBND huyn van bàn trâ l?yi don thu phài giài 
thIch rO rang, dung trong tam vn d& nu xét thy tru0ng hop nào giài quyt duqc 
khn truang giài quy& cho ngthi dan con trumg hop nào không th giài quy& ducc 
thI trâ 1i diirt khoát tránh tInh tring trà Ri n1ra viii lam ngu?i dan büc xüc ri khiu 
ni, khiu kin kéo dài gay phirc ttp v an ninh chInh trj, trtt tir an toàn xã hitai dja 
phtrang. 

2. Chi dao  co quan chüc nang khân truang triên khai vic quãn l môc giOi 
dt thng phOng h tren thirc dja, lam co sâ xem xét, giài quyt các h so xin cAp 
GiAy CNQSDD cho các h gia diInh cO ranh giâi dAt bj chng lAn len dAt rung phOng 
h; khAc phiic tInh tring lAy vi chua cam mc dAt nrng phOng h tren thirc dja d 
tt'r chi, kéo dài th?ñ gian, hoc khOng trã kñ, giâi thIch rO rang cho các h so xin cAp 
GiAy CNQSDD, xin cOng nhn QSDD cho nhân dan. 

3. Nu có tru?mg hop không dng tInh vói k& qua giài quyt ma tip tVc 
khiu nai,  khiu kin thI UBND huyn cAn phài chi do cO si,r phi hop chat chê giüa 
Thanh tra huyn và Phông Tài nguyen — Môi trung, Ban Tiép cOng dan d tham 
mini xir l, trà li dung han,  dung tr9ng tam, dung pháp 1ut cho nguOri dan. 

4. Chi dao  CáC co quan chuc näng lien quan, sau khi Thanh tra huyn tham 
muu cho UBND huyn kt qua xac minh, giãi quyt don thu khiu nai,  t cáo thI 
phãi kiên quyt x1r l dirt dim, áp dicing CáC bin pháp khAc phc hu qua khOng d 
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AN PHAP CHE 
NG BN 

hI Diêu Hin 
phJ Tru'o'ng Doàn giám sat 

day dua, kéo dài dn dn tInh trng nguii dan tip tiic g'Cri don thu khiu nai,  t cáo, 
hoc phãn ánh vuot cp, không dung thirc chtt vn d. 

5. Di vfci các trumg hcip vi pham thu tçic, giy phép xay dirng,... nhung 
không kiên quyt xü 1, ngän chn ngay tü lüc môi phát sinh, UBND huyn chi dao 
co quan chuyên mon kim tra, thng kê và d xut, tham mini UBNI) huyn bin 
pháp xir 1 vtira dam bão kST cuong pháp 1ut trên dja bàn, vüa dam bão quyn Igi 
hcp pháp, chInh dáng cho ngithi dan. Di vri nMng trumg hçip vugt qua thm 
quyn và trách nhim xi:r 1 cüa UBND huyn, UBND huyn khn truong báo cáo 
vci Si Xây dirng và các Sâ ngành lien quan d chi dao,  hung dan, phi hgp hithng 
giái quyêt, xu i. 

6. Sm kin toàn dOi  ngU can b cOng chirc cüa Phông Tài nguyen và Môi 
tnthng dam báo v do due cOng vij, nãng 1irc chuyên mOn nghip vi d dam bão 
dáp üng yêu cu nhim vii dugc giao. 

No'inhân: 
- TTr. Huynüy, HDND (b/c); 
- Các thành viên TTr. HDND huyn; 
- UBND huyn, BTTr. UBMTTQVN huyn; 
- Ban Kinh tê - Xã hOi  HDND huyn; 
- Các thânh viên Doàn giám sat; 
- Tôtrixông các TDB HDND huyn; 
- Phông TN-MT; 
- Van phàng HDND và UBND huyn; 
- Thanh tra huyn; 
- Luu VT- TH; 
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