
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-HTKT Kon Tum, ngày       tháng       năm 2022 

V/v trả lời nội dung chất vấn 

của đại biểu A Tuân, Tổ đại 

biểu Đăk Tô tại kỳ họp thứ 

4, Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

 Kính gửi: 

  - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

  - Đại biểu A Tuân, Tổ đại biểu Đăk Tô. 
 

Sau khi nghiên cứu nội dung chất vấn của đại biểu A Tuân, Tổ đại biểu 

Đăk Tô gửi kèm Công văn số 128/TTHĐND-TH ngày 06 tháng 12 năm 2022 

của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

phụ trách khối có ý kiến như sau: 

1. Nội dung chất vấn của đại biểu: 

Qua các đợt tiếp xúc cử tri, người dân phản ánh hiện nay tình trạng các 

tổ chức, cá nhân xây dựng Trạm cân để thu mua nông sản (chủ yếu là mỳ) ở 

hầu hết các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Nhiều vị trí xây dựng Trạm cân 

nằm sát đường đi sản xuất của Nhân dân, đường liên thôn, liên xã, liên huyện 

gây khó khăn cho người dân và phương tiện đi lại, không đảm bảo về trật tự an 

toàn giao thông. Hoạt động cạnh tranh có tình trạng không lành mạnh (phân 

chia khu vực, o ép người dân phải bán cho trạm cân tại khu vực, cân không 

chính xác, trừ tạp chất quá cao, một số cân không có tem kiểm định...) đã gây 

bức xúc cho người dân. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết công tác quản lý quy hoạch, cấp 

phép thành lập và quản lý hoạt động của các trạm cân thu mua nông sản trên địa 

bàn tỉnh hiện nay; vị trí đặt các trạm cân hoạt động hiện nay có phù hợp với quy 

hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch, mục đích sử dụng đất và quy định về đấu 

nối với đường giao thông hay không; các trường hợp vi phạm và xử lý vi phạm 

(nếu có) như thế nào; trách nhiệm của các sở, ngành và chính quyền địa phương 

có liên quan ra sao; có giải pháp gì để quản lý trong thời gian tới tốt hơn. 

2. Về nội dung này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách 

khối có ý kiến trả lời như sau: 

Trạm cân thu mua nông sản là một loại hình kinh doanh, thương mại dịch 

vụ; thu mua, tiêu thụ các sản phẩm, hàng hóa nông nghiệp, góp phần phát triển 

kinh tế nông thôn, phục vụ đời sống người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số; do đó, cần có cơ chế ủng hộ, khuyến khích phát triển loại 

hình này; tuy nhiên, việc triển khai thực hiện phải đảm bảo các quy định của 
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pháp luật về đầu tư (đối với trường hợp thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương 

đầu tư), xây dựng (quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng), đất đai (quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất), giao thông (đấu nối giao 

thông, an toàn giao thông) và một số quy định của pháp luật liên quan (dân sự, 

môi trường, lao động, thuế…). Công tác quản lý quy hoạch, đầu tư, xây dựng, 

hoạt động các trạm cân thu mua nông sản thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố theo địa bàn do mình quản lý.  

Vì đây là hoạt động thương mại dịch vụ nên sẽ xảy ra tình trạng tập 

trung đông người, phương tiện giao thông, cần có giải pháp đảm bảo yêu cầu 

về an toàn giao thông, môi trường, an ninh trật tự, chưa kể đến vấn đề kiểm 

soát các hành vi gian lận thương mại. Do đó, yêu cầu phải phối hợp rà soát, lập 

xác định quy hoạch là đất thương mại dịch vụ, đảm bảo đáp ứng các tiêu chí 

quản lý hoạt động này. 

Theo kết quả báo cáo của Sở Xây dựng, trên địa bàn tỉnh có 136 trạm cân 

thu mua nông sản, trong đó: 31 trạm cân của tổ chức, doanh nghiệp và 105 trạm 

cân của hộ gia đình, cá nhân. Các trạm cân phần lớn ở vị trí không phù hợp quy 

hoạch xây dựng hoặc ở chưa có quy hoạch xây dựng được phê duyệt; không phù 

hợp quy hoạch, kế hoạch, mục đích sử dụng đất; không phù hợp quy hoạch đấu 

nối giao thông(1).  

Để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp xây dựng trạm cân thu mua 

nông sản trái phép, chưa đúng với quy định của pháp luật; khắc phục các hạn chế 

trong thời gian vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo (Công 

văn số 2819/UBND-HTKT ngày 26 tháng 8 năm 2022; các văn bản về công tác 

lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất; đã cập nhật vào quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất cấp huyện và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt): 

(1) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

- Tổ chức tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân để biết, thực hiện đảm 

bảo theo quy định về đầu tư xây dựng các trạm cân thu mua nông sản;  

- Rà soát, kiểm tra, bố trí quy hoạch các vị trí thu mua nông sản đáp ứng 

được điều kiện xây dựng, hoạt động theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật (đất 

đai, xây dựng, giao thông…); tạo điều kiện để phát triển loại hình kinh doanh, 

thương mại dịch vụ này, đảm bảo giải quyết đầu ra cho nhu cầu tiêu thụ nông 

                                                 
(1) - Quy hoạch xây dựng: Có 81/136 trạm cân không phù hợp quy hoạch, 14/136 trạm cân phù hợp quy 

hoạch, 41/136 trạm cân xây dựng tại khu vực chưa có quy hoạch xây dựng;  

- Mục đích sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Có 133/136 trạm cân có giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 98/133/136 trạm cân không phù hợp mục đích sử dụng đất, 35/133/136 trạm cân phù 

hợp mục đích sử dụng đất và 03 trạm cân chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;  

- Mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất: Có 69/136 trạm cân không phù hợp mục đích sử 

dụng đất, 67/136 trạm cân phù hợp mục đích sử dụng đất;  

- Quy hoạch đấu nối giao thông: Có 63/136 trạm cân không phù hợp quy hoạch, 73/136 trạm cân phù 

hợp quy hoạch đấu nối giao thông. 
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sản của Nhân dân, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, nhất là tại các khu vực vùng 

sâu, vùng xa, điều kiện vận chuyển hàng hóa còn nhiều khó khăn; 

- Rà soát, xử lý các trạm có hành vi vi phạm; tuyên truyền, vận động 

người dân tự giác phá dỡ công trình vi phạm, khôi phục lại tình trạng ban đầu 

của đất trước khi vi phạm, không để ảnh hưởng đến an toàn giao thông, môi 

trường… Trường hợp không thực hiện thì tổ chức cưỡng chế thi hành theo quy 

định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

(2) Đồng thời, chỉ đạo các ngành: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải theo chức năng, nhiệm vụ, 

hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nội dung nêu trên; tổng hợp kết quả, báo cáo, 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Trên đây là trả lời của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với nội dung chất vấn của 

đại biểu A Tuân, Tổ đại biểu Đăk Tô và xin gửi nội dung trả lời đến Thường trực 

Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để biết, theo dõi./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đ/b); 

- Sở Xây dựng (đ/b); 

- Sở Tài nguyên và Môi trường (đ/b); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (đ/b); 

- Sở Giao thông vận tải (đ/b); 

- Sở Công Thương (đ/b); 

- UBND các huyện, thành phố (đ/b); 

- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, các PCVP (đ/b); 

- Lưu: VT, HTKT.DHL. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Sâm  
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