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THÔNG BÁO 
Kết quả tiếp dân định kỳ tháng 10/2019 của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ 

tịch HĐND huyện và đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 

 

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về 

trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp 

với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định số 05-QĐi/HU, 

ngày 10/10/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp dân của đồng chí Bí thư 

Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và đồng chí Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện; ngày 22/10/2019, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, đồng chí 

Đinh Hữu Tân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND 

huyện và đồng chí Lê Ngọc Huấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 

đã chủ trì Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2019.  

Cùng dự có các đồng chí Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT 

Huyện ủy; Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện; đại diện Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ huyện; Trưởng các phòng, ngành, đơn vị: Công an, 

Viện Kiểm sát nhân dân, Chi Cục Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân huyện, 

Văn phòng Huyện ủy, Tư pháp, Tài nguyên và  Môi trường, Lao động, Thương 

binh và - Xã hội, Thanh tra, Văn phòng HĐND và UBND, Ban Tiếp công dân 

huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã: Hương Giang, Hương Trạch, 

Hòa Hải, Hương Lâm, Gia Phố, Hà Linh. 

 Phiên tiếp công dân có 16 người đăng ký, trong đó, Hội đồng tiếp 09 

công dân (đồng chí Bí thư Huyện ủy tiếp 02 công dân; đồng chí Chủ tịch UBND 

huyện tiếp 07 công dân).  

 Sau khi nghe các công dân trình bày nội dung và ý kiến phát biểu của đại 

diện các phòng, ngành chuyên môn liên quan, đồng chí Chủ tịch UBND huyện 

kết luận:  

1. Bà Trần Thị Luyến, cư trú ở thôn 3, xã Hương Lâm, đề nghị cấp giấy 

CNQSD đất cho gia đình bà theo Quyết định số 2851/QĐ-UBND ngày 

01/4/2019 của UBND huyện. 

Việc này, UBND xã Hương Lâm đã báo cáo kết quả giải quyết tại Văn bản 

số 36/BC-UBND ngày 16/10/2019, theo đó hiện nay có phần diện tích đất đang 

tranh chấp tài sản trên đất (cây keo) nên chưa thể xây dựng hồ sơ đề nghị UBND 

huyện cấp giấy CNQSD đất cho bà Luyến theo quy định; Hội đồng tiếp công dân 

huyện giao: 
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- UBND xã Hương Lâm thành lập Tổ công tác, tổ chức hòa giải với các 

bên liên quan, nếu không thống nhất thì hướng dẫn công dân trực tiếp hoặc gửi 

đơn đến Tòa án nhân dân huyện để được giải quyết phần tài sản trên đất theo 

thẩm quyền, báo cáo kết quả cho UBND huyện (qua Thanh tra huyện và Ban 

Tiếp công dân huyện để theo dõi, tổng hợp), xong trước ngày 05/11/2019; sau 

khi giải quyết dứt điểm tài sản trên đất thì hướng dẫn gia đình bà Luyến làm đơn 

đề nghị UBND xã xem xét, xây dựng hồ sơ trình UBND huyện cấp giấy 

CNQSD đất cho gia đình bà theo đúng quy định. 

 - Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các phòng, 

ngành, đơn vị: Tư pháp, Thanh tra huyện hướng dẫn UBND xã Hương Lâm giải 

quyết vụ việc theo đúng quy định, đề nghị gia đình bà Luyến phối hợp thực hiện. 

  2. Bà Nguyễn Thị Huy, cư trú ở thôn 8, xã Hà Linh, đề nghị cấp giấy 

CNQSD đất ở cho gia đình bà tại khu vực dốc Cò Tròn, xã Hà Linh. 

  Việc này, Hội đồng tiếp công dân huyện giao UBND xã Hà Linh tổ chức 

làm việc với bà Huy và các bên liên quan để giải thích, tuyên truyền, vận động 

bà Huy chấp hành chính sách, pháp luật về đất đai theo đúng quy định; trường 

hợp bà Huy và các bên không thống nhất thì tổ chức hòa giải với các bên liên 

quan, nếu không thống nhất thì hướng dẫn công dân trực tiếp hoặc gửi đơn đến 

cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định, báo cáo kết quả cho 

UBND huyện (qua Thanh tra huyện và Ban Tiếp công dân huyện để theo dõi, 

tổng hợp), xong trước ngày 05/11/2019; 

 Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các phòng, 

ngành, đơn vị: Tư pháp, Thanh tra huyện và Ban Tiếp công dân huyện hướng 

dẫn UBND xã Hà Linh giải quyết vụ việc theo đúng quy định. 

 3. Bà Lương Thị Lĩnh, cư trú ở thôn 3, xã Hương Giang: (1) Khiếu nại 

Văn bản số 68/UBND ngày 15/10/2019 của UBND xã Hương Giang về việc 

thông báo nội dung bà Lĩnh đề nghị không đủ điều kiện xem xét xây dựng hồ sơ 

đề nghị UBND huyện cấp giấy CNQSD đất cho gia đình bà; (2) khiếu nại 

UBND huyện ban hành Quyết định số 5315/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 về việc 

thu hồi Quyết định số 3719/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của UBND huyện về 

việc hưởng trợ cấp của bà Lương Thị Lĩnh, ở thôn 3, xã Hương Giang.  

 Các nội dung công dân khiếu nại, Hội đồng tiếp công dân huyện giao: 

- Nội dung (1): UBND xã Hương Giang căn cứ Luật Khiếu nại kiểm tra, 

xác minh giải quyết, trả lời công dân theo đúng quy định, báo cáo kết quả cho 

UBND huyện (qua Thanh tra huyện và Ban Tiếp công dân huyện để theo dõi, 

tổng hợp) trước ngày 25/11/2019; 

- Nội dung (2): Giao Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với các phòng: 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Ban Tiếp công dân tham mưu Chủ 

tịch UBND huyện thành lập Tổ kiểm tra, xác minh tham mưu giải quyết khiếu 

nại, xong trước ngày 05/11/2019. 
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4. Ông Nguyễn Đình Khánh, cư trú ở thôn Phố Cường, xã Gia Phố, đề 

nghị các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu ông Nguyễn Xuân Hiệp, người cùng 

thôn di dời trại lợn ra khỏi khu dân cư, để đảm bảo môi trường cho Nhân dân 

trong thôn. 

Việc này, UBND huyện đã thành lập Tổ Công tác kiểm tra, xác minh theo 

Quyết định số 5593/QĐ-UBND ngày 18/9/2019, hiện nay Tổ Công tác đang 

hoàn thiện Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh để tham mưu UBND huyện xem 

xét,  giải quyết theo quy định. 

Hội đồng tiếp công dân huyện giao Tổ Công tác đẩy nhanh tiến độ giải 

quyết vụ việc, xong trước ngày 20/11/2019. 

5. Bà Đặng Thị Hoài, cư trú ở thôn 4, xã Hòa Hải, phản ánh việc tranh 

chấp đất lâm nghiệp và rừng tại Tiểu khu 193 giữa gia đình bà với một số công 

dân ở xã Hòa Hải; hiện nay Tòa án đang thụ lý giải quyết, nhưng ông Lưu Văn 

Khiêm và bà Phạm Thị Thủy, đều cư trú tại thôn 6, xã Hòa Hải vào khai thác và 

dùng phương tiện chia cắt để lấn chiếm đất và cây trên vùng đang tranh chấp, đề 

nghị các cơ quan có thẩm quyền ngăn chặn kịp thời. 

Việc này, trước đó bà Hoài đã có đơn, UBND huyện đã có Văn bản giao 

UBND xã Hòa Hải xử lý theo đúng quy định, báo cáo UBND huyện trước ngày 

15/7/2019. Tuy vậy, đến nay UBND xã Hòa Hải chưa trả lời công dân và báo 

cáo kết quả cho UBND huyện theo quy định.  

Để giải quyết dứt điểm vụ việc, Hội đồng tiếp công dân huyện giao: 

UBND xã Hòa Hải chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm, Công an huyện và 

các phòng, ngành, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra thực địa, có 

biện pháp ngăn chặn, phát hiện, xử lý kịp thời các đối tượng khai thác keo tại 

khu vực đang tranh chấp và lập biên bản vi phạm, ban hành quyết định xử phạt 

hành chính đối với các trường hợp vi phạm theo đúng quy định (nếu có); đồng 

thời tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân liên quan chấp hành các quy 

định của pháp luật; đình chỉ mọi hoạt động, khai thác trên vùng đang tranh chấp, 

trả lời công dân và báo cáo kết quả cho UBND huyện (qua Thanh tra huyện và 

Ban Tiếp công dân huyện để theo dõi, tổng hợp), xong trước ngày 05/11/2019; 

6. Bà Nguyễn Thị Thanh, cư trú ở thôn Tân Hội, xã Hương Trạch, đề nghị 

giải quyết dứt điểm việc tranh chấp tài sản trên đất trồng rừng theo Dự án 327 (theo 

Lâm bạ số 24-QĐ-UBND ngày 19/02/1994) giữa gia đình bà với gia đình ông Võ 

Hồng Kỳ, công chức Văn phòng Đảng ủy xã Hương Trạch, đồng thời cấp giấy 

CNQSD đất cho gia đình bà theo đúng quy định. 

 Việc này, Hội đồng tiếp công dân huyện giao: 

UBND xã Hương Trạch thành lập Tổ công tác, tổ chức hòa giải với các 

bên liên quan, nếu không thống nhất thì hướng dẫn công dân trực tiếp hoặc gửi 

đơn đến Tòa án nhân dân huyện để được giải quyết theo thẩm quyền; báo cáo 

kết quả cho UBND huyện (qua Thanh tra huyện và Ban Tiếp công dân huyện để 
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theo dõi, tổng hợp), xong trước ngày 10/11/2019; sau khi giải quyết dứt điểm tài 

sản trên đất thì hướng dẫn công dân làm đơn đề nghị UBND xã xem xét, xây 

dựng hồ sơ trình UBND huyện xem xét cấp giấy CNQSD đất cho bà Thanh theo 

đúng quy định. 

 7. Bà Dương Thị Phương, cư trú ở thôn 5, xã Hương Lâm, đề nghị các cơ 

quan có thẩm giải quyết việc ông Võ Giáo tự ý lấn chiếm và trồng cây trên đất 

của bà đã nhận chuyển nhượng của gia đình bà Khiêm từ năm 1999, để gia đình 

bà làm nhà ở cho con trai. 

 Việc này, Hội đồng tiếp công dân huyện giao Ban Tiếp công dân chủ trì, 

phối hợp với các phòng, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra 

huyện tổ chức làm việc với bà Phương để làm rõ nội dung đơn, xong trước ngày 

02/11/2019; sau đó hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết vụ việc theo đúng quy định 

 Trên đây là kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 22/10/2019 phần kết luận 

của đồng chí Chủ tịch UBND huyện; UBND huyện thông báo để Thủ trưởng các 

phòng, ngành, đơn vị, UBND các xã liên quan và các công dân có tên nêu trên 

biết, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Tỉnh ủy;                                 (báo 

-Văn phòng ĐĐBQH, HĐND, UBND tỉnh   cáo) 

- Thanh tra tỉnh;                      

- Ban tiếp công dân tỉnh;               

- Thường trực Huyện ủy,  

- Thường trực HĐND huyện; 

- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ngành, đơn vị tham gia  

  Phiên TCD và liên quan; 

- UBND các xã có công dân phản ánh; 

- Chánh, PVP HĐND và UBND huyện; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- Các công dân liên quan; 

- Lưu: VT.  

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

     

  

 

 

   Nguyễn Trọng Vỹ 
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