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THÔNG BÁO  

Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 12/2019 

 Ngày 05/12/2019, đồng chí Lê Ngọc Huấn - Chủ Chủ tịch UBND huyện 

chủ trì Phiên tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân huyện. Cùng dự có 

đại diện các cơ quan, phòng, ban, ngành, đơn vị: Ban Pháp chế HĐND huyện, 

Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra, Tư 

pháp, Công an, Chi cục Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát 

nhân dân, Hạt Kiểm lâm, Ban Tiếp công dân huyện, Phó Chủ tịch UBND xã 

Hương Trạch. 

Phiên tiếp công dân có 14 người đăng ký, trong đó 06 công dân đã được 

các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời theo đúng quy định; 02 công dân 

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, đơn vị tham gia, Chủ trì Phiên tiếp công dân kết luận:  

1. Vụ việc của bà Nguyễn Thị Danh, ở thôn Vĩnh Giang, xã Hương Vĩnh, 

phản ánh ngày 04/9/2019, chồng bà tên là Lê Văn Bân đi mua thuốc chữa bệnh 

cho con gái, bị lũ cuốn trôi xuống cống bờ hồ Bình Sơn và tử vong, thời điểm 

chồng bà bị lũ cuốn trôi không có rào chắn hay vật cảnh giới, nhưng Công an 

Thị trấn lại lập biên bản có biển báo và vật cảnh giới nên quyền lợi của chồng bà 

không được đảm bảo, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền làm rõ. 

Việc này, Hội đồng tiếp công dân huyện giao Công an huyện huyện chủ 

trì, phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai 

và tìm kiếm cứu nạn huyện, UBND Thị trấn kiểm tra cụ thể, trả lời công dân 

đảm bảo quy định, xong trước ngày 20/12/2019. 

 2. Vụ việc của ông Nguyễn Trọng Tường, ở thôn 4, xã Hương Liên: (1) 

Tố cáo ông Nguyễn Văn Hương, Trưởng Công an xã Hương Liên cấu kết với bà 

Cao Thị Nội, Trưởng thôn 4, xã Hương Liên thêm khẩu hộ nghèo, cụ thể: Ông 

Đinh Văn Tám, bà Nguyễn Thị Cát, bà Đậu Thị Tám, ông Nguyễn Văn Điệp, 

ông Đinh Văn Thắng; (2) tố cáo bà Cao Thị Nội, Trưởng thôn 4, xã Hương Liên 

không trả tiền cho Nhân dân thôn 4 về kinh phí phát động đắp đất bờ kênh 

mương cho ông Hùng chủ thầu; (3) tố cáo ông Nguyễn Văn Hương, Trưởng 

Công an xã cấu kết với bà Cao Thị Nội thu tiền của Nhân dân để làm đường 

giao thông nông thôn và các khoản đóng đậu trong thôn nhưng đến nay chưa 

hoàn thành và chưa công khai cho Nhân dân biết. 
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 Việc này, Hội dồng tiếp công dân huyện giao Thanh tra huyện chủ trì, 

phối hợp với các Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Lao động – Thương binh và Xã hội, 

Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch tổ chức làm việc với UBND xã Hương Liên và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan tham mưu UBND huyện xử lý đơn theo đúng 

quy định, xong trước ngày 25/12/2019. 

 3. Vụ việc của ông Nguyễn Văn Nhỏ, cư trú ở thôn 2, xã Phú Phong, đề 

nghị UBND huyện chỉ đạo UBND xã Phú Phong kiểm tra, làm rõ giấy CNQSD 

đất số 00677 cấp cho ông ngày 25/5/2001 tại xã Phú Phong (hiện nay đất của 

ông xã Phú Phong đã cấp cho người khác và báo với ông là giấy CNQSD đất đã 

bị mất, nhưng thực tế ông đang giữ). 

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

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

Tư pháp,  tổ chức làm việc với công dân để làm rõ nội dung đơn, theo đó tham 

mưu UBND huyện xử lý đơn theo quy định, xong trước ngày 20/12/2019. 

 4. Vụ việc của bà Phạm Thị Hồng, ở thôn Tân Hội xã Hương Trạch, phản 

ánh chưa nhất trí Văn bản số 60/CV-UBND ngày 19/11/2019 của UBND xã Phúc 

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

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

 Việc này, Hội đồng tiếp công dân huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi 

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

tra huyện kiểm tra hiện trạng và các hồ sơ tài liệu liên quan, tham mưu UBND 

huyện chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã Hương Trạch xử lý đơn theo đúng quy định, 

xong trước ngày 25/12/2019.   

 5. Vụ việc của ông Trần Hồng, ở thôn 3, xã Hương Liên, hỏi về chế độ trợ 

cấp hàng tháng ông được hưởng theo Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 

của Hội đồng Bộ trưởng - nay là Chính phủ. 

 Việc này, Hội đồng tiếp công dân huyện giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp 

với các phòng, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Tư pháp, Thanh tra, Ban Tiếp công 

dân kiểm tra các hồ sơ liên quan, căn cứ các quy định của pháp luật và thời hiệu 

giải quyết, tham mưu UBND huyện trả lời công dân theo đúng quy định, xong 

trước ngày 25/12/2019. 

 6. Vụ việc của ông Nguyễn Đức Cảnh, ở thôn 9, xã Phúc Trạch, tố cáo cán 

bộ thôn 9, xã Phúc Trạch đã tiếp tay cho ông Nguyễn Đức Thuận, thôn 9, xã Phúc 

Trạch lấy 1 ha đất và tài sản trên đất (cây keo gia đình ông đã trồng 7 năm) của ông 

bán cho ông Dương, xã Hương Trạch; đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, 

giải quyết. 

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

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

Tư pháp, Hạt Kiểm lâm, Công an huyện, UBND xã Phúc Trạch tổ chức làm việc 
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với công dân yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ làm và rõ nội dung đơn, tham 

mưu UBND huyện xử lý đơn theo đúng quy định, xong trước ngày 20/12/2019.  

 Trên đây là kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 05/12/2019; 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; 

- Thanh tra tỉnh;                      

- Ban tiếp công dân tỉnh;              (báo cáo)   

- Thường trực Huyện ủy,  

- Thường trực HĐND huyện; 

- 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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