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THÔNG BÁO 
Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019   

 

Ngày 20/11/2019, tại trụ sở tiếp công dân huyện, đồng chí Bí thư Huyện 

ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì Phiên 

tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019. 

Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện; Chủ nhiệm, Phó 

Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy; 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, Ban Tiếp công dân huyện; Bí thư 

Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã: Hương Trạch, Phú Phong, Phúc Trạch, Gia 

Phố, Hương Liên; Chủ tịch UBND xã Phú Gia. 

 Phiên tiếp công dân có 20 người đăng ký, trong đó 06 công dân đã được 

các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời theo đúng quy định; 08 công dân 

thuộc thẩm Chủ tịch UBND các xã, đang trong thời hạn giải quyết; Hội đồng 

tiếp 06 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 các nội dung thuộc thẩm quyền như sau:  

1. Bà Lê Thị Dụng, ở thôn Phú Bình, xã Phú Gia, phản ánh không nhất trí 

kết quả giải quyết của UBND xã Phú Gia tại Văn bản số 57/UBND ngày 

22/10/2019 (gia đình bà đề nghị UBND xã Phú Gia giao đất thực địa theo đúng 

giấy CNQSD đất số BR 872932 do UBND huyện cấp ngày 30/12/2014). 

Việc này, Hội đồng tiếp công dân huyện giao: 

- UBND xã Phú Gia kiểm tra, soát xét và thực hiện giao đất cho hộ bà Dụng 

theo đúng quy định. Trường hợp giấy CNQSD đất có diện tích lớn hơn diện tích đất 

thực tế gia đình bà Dụng đang sử dụng thì báo cáo UBND huyện để xem xét, xử lý, 

xong trước ngày 10/12/2019; đồng thời đình chỉ mọi tác nghiệp trên đất (nếu có 

tranh chấp) trong thời gian đang chờ các cơ quan có thẩm quyền xử lý; 

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

Tư pháp, Nông nghiệp và PTNT, Thanh tra, Hạt Kiểm lâm huyện hướng dẫn 

UBND xã Phú Gia tổ chức thực hiện theo đúng quy định. 

2. Ông  Đặng Hữu Liên, ở thôn 1, xã Phúc Trạch: (1) Tố cáo các ông: Lê 

Văn Nghĩa, Lê Quang Vinh, Võ Thị Hoa, Trần Văn Long, Trần Văn Xuân, 

Nguyễn Huy Thông, Phạm Văn Thắng, ông Hùng, thôn 1, xã Phúc Trạch; 

Hoàng Hải Châu, thôn 2, xã Phúc Trạch; ông Thạch, ông Chương, ông Ngoạn, 
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xã Hương Trạch phá rừng phòng hộ, chiếm đất trồng cây của gia đình ông tại 

Tiểu khu 251A, xã Phúc Trạch, với diện tích 63,7ha (Nhà nước giao khoán cho 

gia đình ông năm 2008) và đất giao khoán cho Tổ hợp tác do ông Bùi Thức 

Phúc làm tổ trưởng; (2) đề nghị UBND huyện cấp giấy CNQSD đất lâm nghiệp 

18,7 ha tại Tiểu khu 251A, xã Phúc Trạch cho gia đình ông. 

Hội đồng Tiếp công dân huyện có ý kiến như sau: 

- Nội dung (1): Giao Ban Tiếp công dân huyện chủ trì, phối hợp với các 

phòng, ngành, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Hạt Kiểm lâm, Thanh tra, Tư 

pháp, Công an huyện tổ chức làm việc với công dân để làm rõ nội dung đơn, 

tham mưu UBND huyện xử lý đơn theo đúng quy định, thời gian xong trước 
ngày 05/12/2019; 

- Nội dung (2): Đề nghị ông Liên trực tiếp UBND xã Phúc Trạch cung cấp 

các hồ sơ; giao UBND xã Phúc Trạch kiểm tra các hồ sơ, tài liệu liên quan và 

hiện trạng, quá trình sử dụng đất, căn cứ các quy định hiện hành hướng dẫn công 

dân xây dựng hồ sơ trình UBND huyện cấp giấy CNQSD đất theo đúng quy 

định (nếu không đủ điều kiện để cấp giấy CNQSD đất thì thông báo bằng văn 

bản cho công dân biết), báo cáo kết quả cho UBND huyện trước ngày 
10/12/2019, nếu gặp khó khăn vướng mắc trực tiếp Phòng Tài nguyên và Môi 

trường để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.  

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

ngành: Tư pháp, Thanh tra, Hạt Kiểm lâm huyện hướng dẫn UBND xã Phú Gia 

tổ chức thực hiện theo đúng quy định (nếu xã có đề nghị). 

3. Ông Nguyễn Đình Khánh, đại diện cho một số hộ dân ở thôn Phố Cường, 

xã Gia Phố, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu ông Nguyễn Xuân Hiệp 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 liên ngành tại Quyết 

định số 5593/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 để kiểm tra, xác minh, trả lời công dân 

theo quy định. Đến nay, Tổ Công tác đã thực hiện kiểm tra, xác minh được một 

số nội dung; tuy vậy, còn một số nội dung cần phải làm việc với các sở, ngành 

chuyên môn liên quan, đòi hỏi phải có thời gian. UBND huyện đang tập trung 

chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, trong thời gian đang giải quyết đề nghị ông Nguyễn 

Đình Khánh và các hộ dân liên quan phối hợp với Tổ Công tác để giải quyết dứt 

điểm vụ việc theo đúng quy định. 

4. Bà Phạm Thị Hồng, ở thôn Tân Hội, xã Hương Trạch, phản ánh không 

nhất trí với Văn bản số 60/CV-UBND ngày 19/11/2019 của UBND xã Hương 

Trạch về việc trả lời nội dung bà phản ánh ông Ngô Đình Long, công dân xã 

Hương Trạch đào giếng giữa đường đi chung, cản trở việc đi lại của gia đình bà. 

Việc này, Hội đồng tiếp công dân huyện giao: 

- UBND xã Hương Trạch kiểm tra, soát xét kết quả giải quyết; rà soát, đo 

đạc đường đi chung cụ thể và yêu cầu ông Long trả lại nguyên hiện trạng đường 

đi ban đầu. Trường hợp ông Long không chấp hành thì lập hồ sơ xử lý theo đúng 

quy định, xong trước ngày 20/12/2019. Nếu gặp khó khăn, vướng mắc trực tiếp 

Phòng Tư pháp để được hướng dẫn giải quyết theo đúng quy định; 



  3 

- Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị: Kinh tế - Hạ 

tầng, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Công an huyện hướng dẫn UBND 

xã Hương Trạch tổ chức thực hiện theo đúng quy định. 

5. Ông Nguyễn Kim Hợp, ở thôn 3, xã Phú Phong  (được bà Trần Thị Hòe, 

cư trú ở thôn Hương Đồng, xã Lộc Yên ủy quyền): (1) Đề nghị cấp giấy CNQSD 

đất tại TDP 19, Thị trấn (theo Quyết định giải quyết khiếu nại số 1133/QĐ-

UBND ngày 08/4/2013 của UBND huyện về việc giải quyết khiếu nại của bà 

Trần Thị Hòe, xã Lộc Yên); (2) phản ánh hộ gia đình ông Nguyên cùng con rể, cư 

trú ở xã Lộc Yên, đến mua đất tại xã Phú Phong, san lấp mặt bằng, xây nhà kiên 

cố làm thay đổi hiện trạng mương thoát nước, gây ngập úng và thiệt hại tài sản 

của gia đình ông, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

Hội đồng tiếp công dân huyện trả lời như sau: 

- Nội dung (1): Giao Ban Tiếp công dân huyện chủ trì, phối hợp với các 

phòng, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra huyện tổ chức 

cuộc làm việc với ông Hợp để làm rõ nội dung đơn, soát xét hồ sơ vụ việc, tham 

mưu UBND huyện xử lý đơn theo đúng quy định, xong trước ngày 30/11/2019; 

- Nội dung (2): Giao UBND xã Phú Phong thực hiện nghiêm túc nội dung 

được UBND huyện giao tại Văn bản số 1706/UBND ngày 16/9/2019, giải quyết, 

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

Tiếp công dân huyện) trước ngày 10/12/2019; Phòng Tài nguyên và Môi trường 

chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị: Kinh tế - Hạ tầng, Thanh tra, Tư pháp 

huyện hướng dẫn UBND xã Phú Phong giải quyết vụ việc theo đúng quy định. 

Trên đây là thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 20/11/2019 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; 

- VP ĐĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;       (báo cáo)    

- Thanh tra tỉnh;                      

- Ban tiếp công dân tỉnh;               

- Thường trực Huyện ủy,  

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; 

- Các phòng, ngành, đơn vị tham gia  

  Phiên TCD và liên quan; 

- UBND các xã có công dân phản ánh; 

- Chánh VP 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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