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THÔNG BÁO 
Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 12/2019   

 

Ngày 23/12/2019, 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 12/2019. 

Cùng dự có đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện; Trưởng ban Dân vận 

Huyện ủy; 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: Phúc Trạch, Gia Phố, 

Phú Gia, Hương Lâm, Hương Liên; Chủ tịch UBND xã Hương Trạch. 

 Phiên tiếp công dân có 18 người đăng ký, trong đó 07 công dân đã được 

các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời theo đúng quy định; 05 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. Vụ việc của ông Nguyễn Anh Khẩn, ở thôn 12, xã Hương Lâm, phản 

ánh: Năm 2002, ông đã thầu nâng cấp, sửa chữa khuôn viên, phòng học và 

phòng làm việc của cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Chúc A, xã Hương Lâm 

(nay là Trường Tiểu học Hương Lâm), tổng số tiền đã quyết toán 83.174.061 

đồng; năm 2010, UBND xã đã trả cho ông 23.977.000 đồng, còn lại 59.197.000 

đồng chưa thanh toán. Năm 2011, ông đã làm đơn khởi kiện gửi Tòa án nhân 

dân huyện; TAND huyện đã xét xử và ban hành Quyết định số 03/2011/QĐST-

DS ngày 22/6/2011 về việc công nhận sự thỏa thuận của các đương sự, theo đó 

UBND xã Hương Lâm thỏa thuận trả nợ số tiền 76.197.000 đồng (cả gốc và lãi), 

trả xong trước tháng 7/2012. Sau khi có quyết định, ông Khẩn thường xuyên đến 

UBND xã Hương Lâm đề nghị giải quyết nhưng đến nay chưa thực hiện; do đó, 

ông đã có đơn gửi Chi cục Thi hành án dân sự huyện để được thi hành, Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện đã làm việc với UBND xã Hương Lâm nhiều lần, 

nhưng đến nay UBND xã vẫn chưa thanh toán. 

Việc này, Hội đồng tiếp công dân huyện giao UBND xã Hương Lâm rà 

soát, cân đối ngân sách, trình HĐND xã phân khai để thanh toán nợ cho ông 

Nguyễn Anh Khẩn, thời gian xong trong quý I/2020. 
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2. Vụ việc của bà Nguyễn Thị Quyên, ở thôn 5, xã Phúc Trạch, đề nghị hỗ trợ 

kinh phí làm nhà ở cho bố bà là ông Nguyễn Xuân Cát thuộc đối tượng hộ nghèo. 

Việc này, Hội đồng tiếp công dân huyện giao: 

- UBND Phúc Trạch kiểm tra thực tế, căn cứ các quy định hiện hành, xem 

xét, giải quyết, trả lời công dân và báo cáo kết quả cho UBND huyện (Thanh tra 

huyện, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội và Ban Tiếp công dân huyện) 

trước ngày 15/01/2020; 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, hướng dẫn UBND xã 

Phúc Trạch thực hiện theo đúng quy định. 

 3. Vụ việc của bà Dương Thị Lý, ở thôn 15, xã Hà Linh: (1) Phản ánh 

hiện nay bà Lê Thị Thư đã rút đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân huyện vào 

ngày 19/11/2019 với nội dung tranh chấp đất và tiền hỗ trợ, bồi thường, đền bù 

giải phóng mặt bằng Quốc lộ 15A tại xã Hà Linh. Đề nghị các cơ quan có thẩm 

quyền trả lại tiền cho gia đình bà; (2) đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cấp 

giấy CNQSD đất cho gia đình bà tại xã Hà Linh theo đúng quy định. 

 Việc này, Hội đồng tiếp công dân huyện giao: 

 - Nội dung (1): UBND xã Hà Linh kiểm tra, rà soát các hồ sơ, tài liệu liên 

quan, tổ chức làm việc với các bên để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng 

mặt bằng cho bà Lý theo đúng quy định, báo cáo kết quả cho UBND huyện (qua 

Thanh tra huyện, Ban Tiếp công dân huyện và Hội đồng GPMB Quốc lộ 15A) 

trước ngày 10/01/2020; Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên 

và Môi trường, Hội đồng GPMB Quốc lộ 15A hướng dẫn UBND xã Hà Linh 

thực hiện theo đúng quy định.  

 - Nội dung (2): UBND xã Hà Linh kiểm tra hiện trạng, nguồn gốc sử dụng 

đất, căn cứ các quy định hiện hành, hướng dẫn công dân xây dựng hồ sơ trình 

UBND huyện xem xét, cấp giấy CNQSD đất cho bà Lý theo đúng quy định, báo 

cáo kết quả cho UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra 

huyện và Ban Tiếp công dân huyện) trước ngày 20/01/2020. 

  4. Vụ việc của ông Nguyễn Văn Hoan, ở thôn 9, xã Phúc Trạch, phản ánh 

tháng 5/2003, ông đã có đơn mua đất để ở tại xứ Đồng Trạng, xã Phúc Trạch 

(giáp ranh giới với xã Hương Đô); ngày 25/5/2003, Hội đồng tư vấn giao đất xã 

xét đơn và đồng ý cấp đất cho gia đình ông. Theo đó, ông đã nộp 4.400.000 

đồng cho UBND xã (có 04 phiếu thu), xã thống nhất giao cho gia đình ông 4 

sào, 8 thước đất, sau đó có xảy ra tranh chấp với một số công dân xã Hương Đô 

nên huyện có quyết định tạm đình chỉ cấp. Từ đó đến nay, ông đã có nhiều đơn 

gửi đến UBND xã Phúc Trạch nhưng không được giải quyết, đề nghị huyện và 

xã xem xét cấp cho ông một thửa đất có giá trị tương đương nhằm đảm bảo 

quyền lợi cho gia đình. 

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

trường chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, UBND xã Phúc 

Trạch thực hiện nghiêm túc Văn bản số 2172/UBND ngày 19/11/2019 của UBND 
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huyện, tham mưu giải quyết, trả lời công dân theo đúng quy định, xong trước ngày 

20/01/2020. 

5. Vụ việc của ông Nguyễn Văn Lành, ở thôn Phú Yên, xã Phú Gia, phản 

ánh năm 1995 ông đã đóng góp 2.000.000 đồng để làm đường điện 04 cho Nhân 

dân thắp sáng, nhưng đến nay chưa được hoàn trả lại. 

Việc này, Hội đồng tiếp công dân huyện giao UBND xã Phú Gia căn cứ 

quy định của pháp luật, các hồ sơ, chứng cứ liên quan, thời hiệu giải quyết để trả 

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

Tiếp công dân huyện) trước ngày 05/01/2020. 

6. Vụ việc của bà Lê Thị Khuyên và ông Lê Hữu Tân (anh trai của chồng 

bà), đề nghị thi hành Bản án số 03/2017/DS-ST ngày 03/5/2017 của Tòa án nhân 

dân huyện theo đúng quy định. 

Việc này, Hội đồng tiếp công dân huyện giao Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện tổ chức thi hành bản án theo quy định của pháp luật; quá trình thực hiện 

nếu gặp khó khăn, vướng mắc báo cáo Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện 

và các cơ quan có thẩm quyền xin ý kiến chỉ đạo xử lý. 

Trên đây là kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 23/12/2019 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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