
ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HƢƠNG KHÊ 

Số: 1296/UBND-VP 

V/v tập trung giải quyết các vụ 

việc được giao tại các Thông 

báo tiếp công dân định kỳ của 

Chủ tịch UBND huyện 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Hương Khê, ngày  01  tháng  7  năm 2021 
 

                    Kính gửi:  

- Trưởng  phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Tổ công tác theo Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày  

  12/3/2021 của UBND huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã: Hương Giang, Hương  

  Xuân, Hà Linh, Hòa Hải; 

                                                 

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 05/6/2021, UBND huyện đã tiếp 08 cuộc tiếp 

công dân, với 38 lượt, 52 người, phản ánh 25 vụ việc, sau phiên tiếp dân UBND huyện 

đã có các Văn bản giao, chỉ đạo các phòng, ngành, đơn vị và UBND các xã, thị trấn 

giải quyết theo thẩm quyền, các vụ việc cơ bản đã được giải quyết dứt điểm. Tuy vậy, 

đến nay còn tồn đọng 07 vụ việc chưa được giải quyết, một số công dân tiếp tục có 

đơn gửi UBND huyện và thường xuyên đến Trụ sở tiếp công dân huyện để phản ánh, 

cụ thể như sau: 

 1. Tổ công tác theo Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 của 

UBND huyện. 

 Vụ việc của ông Phan Hữu Thành, thôn Bình Thái, xã Hương Bình, khiếu 

nại UBND huyện cấp giấy CNQSD đất cho bà Lưu Thị Hương trên đất của ông. 

 Vụ việc này, hiện nay Tổ công tác đã hoàn thiện báo cáo kiểm tra, xác 

minh đã trình UBND huyện phương án giải quyết, nhưng UBND huyện xét thấy 

cần thu thập thêm các thông tin, chứng cứ để làm rõ một số nội dung liên quan.  

 Chủ tịch UBND huyện giao Tổ trưởng Tổ công tác đẩy nhanh tiến độ giải 

quyết và hoàn thành kết quả kiểm tra, xác minh, trình UBND huyện quyết định 

trước ngày 05/7/2021.   

 2. Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng. 

 Vụ việc của ông Dương Văn Tính, thôn Trung Phố, xã Gia Phố, đề nghị 

các cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm việc ông Đặng Hồng Thanh, Bí 

thư Đảng ủy xã Gia Phố trồng cây trên đất của ông đã được cấp lâm bạ tại Tiểu 

khu 21, xã Gia Phố. 

 Vụ việc này, tại Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/5/2021 (Thông báo 

số 45/TB-UBND ngày 10/5/2021) Hội đồng tiếp công dân huyện giao Phòng Tài 

nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành, đơn vị: Nông 

nghiệp và PTNT, Hạt Kiểm lâm, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh 

và UBND xã Gia Phố kiểm tra thực địa và các hồ sơ liên quan, tham mưu 

UBND huyện phương án giải quyết, xong trước ngày 20/5/2021. 
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 Tuy vậy, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, ông Tính 

tiếp tục có đơn gửi Ban Nội chính Tỉnh ủy, UBND huyện và thường xuyên đến 

Trụ sở Tiếp công dân huyện đề nghị giải quyết. Từ tình hình trên. Chủ tịch 

UBND huyện yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện nghiêm túc 

Thông báo số 45/TB-UBND ngày 10/5/2021, tham mưu UBND huyện trả lời 

công dân trước ngày 05/7/2021.  

 3. UBND xã Hà Linh: 

 Vụ việc của bà Nguyễn Thị Huy, thôn 8, xã Hà Linh, đề nghị cấp giấy 

CNQSD đất cho gia đình bà tại động Cò Tròn, xã Hà Linh, theo biên bản đối thoại 

giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy với bà Nguyễn Thị Huy vào ngày 12/10/2020. 

Vụ việc này, quá trình xây dựng hồ sơ cấp giấy CNQSD đất cho bà Huy, 

xảy ra tranh chấp với bà Trần Thị Tuyết; ngày 23/3/2021, UBND xã Hà Linh có 

Văn bản số 11/UBND về việc yêu cầu bà Trần Thị Tuyết cung cấp hồ sơ và các 

tài liệu, chứng cứ liên quan đến quyền sử dụng để làm cơ sở xem xét giải quyết; 

trong thời gian từ ngày 23/3/2021 đến ngày 23/4/2021 nếu bà Tuyết không cung 

cấp các tài liệu, chứng cứ liên quan thì UBND xã Hà Linh tiến hành xây dựng 

hồ sơ, trình UBND huyện cấp giấy CNQSD đất cho bà Huy theo đúng quy định. 

Tuy vậy, vụ việc đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, công dân 

tiếp tục có đơn gửi UBND huyện và thường xuyên đến Trụ sở tiếp công dân 

huyện đề nghị giải quyết. 

Chủ tịch UBND huyện giao Chủ tịch UBND xã Hà Linh đẩy nhanh tiến độ 

giải quyết, trả lời công dân và báo cáo kết quả cho UBND huyện (qua Phòng Tài 

nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện và Ban Tiếp công dân huyện), xong 

trước ngày 05/7/2021. 

4. UBND xã Hƣơng Giang: 

Vụ việc của ông Phạm Soa, ở thôn 8, xã Hương Giang, đề nghị cấp giấy 

CNQSD đất lâm nghiệp cho gia đình ông tại Tiểu khu 214, xã Hương Giang theo 

Bản án số 07/2019/DSPT ngày 27/3/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh. 

Vụ việc này, Tại phiên tiếp công dân định kỳ ngày 20/4/2021, Thông báo số 

40/TB-UBND ngày 27/4/2021. Hội đồng tiếp công dân huyện giao UBND xã 

Hương Giang hướng dẫn ông Soa xây dựng hồ sơ, trình UBND huyện để xem xét, 

cấp giấy CNQSD đất cho ông Soa theo đúng quy định. Tuy vậy, vụ việc đến nay 

vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. 

Chủ tịch UBND huyện giao UBND xã Hương Giang thực hiện nghiêm túc 

Văn bản số 40/TB-UBND ngày 27/4/2021, đẩy nhanh tiến độ giải quyết, trả lời 

công dân và báo cáo kết quả cho UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi 

trường, Thanh tra huyện, Ban Tiếp công dân huyện), xong trước ngày 

05/7/2021. 

  5. UBND xã Hƣơng Xuân: 

Vụ việc của ông Lê Viết Hoán, cùng vợ là bà Lê Thị Thế, thôn Phú Yên, 

xã Hương Xuân, phản ánh năm 2018, ông đã trúng đấu giá quyền sử dụng 01 ô 

đất tại thôn Vĩnh Úc, xã Hương Xuân, nhưng đến nay chưa được giao đất thực 

địa, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 
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Vụ việc này, UBND xã Hương Xuân báo cáo kết quả cho UBND huyện tại Văn 

bản số 17/BC-UBND ngày 15/3/2021. Theo báo cáo, UBND xã đã làm việc với công 

dân và kiểm tra đất tại thực địa, ông Hoán đã nhận đất; UBND xã đã lập tờ trình 

xin điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đối với lô đất số 04 - Khu B, tờ bản đồ 

quy hoạch khu trung tâm xã, UBND xã đã trình các phòng chuyên môn liên 

quan thẩm định để hoàn thiện thủ tục giao đất thực địa cho hộ gia đình theo quy 

định. Tuy vậy, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, ông Hoán 

vẫn thường xuyên phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân huyện. 

Tại phiên tiếp công dân định kỳ ngày 20/4/2021, Thông báo số 40/TB-UBND 

ngày 27/4/2021. Hội đồng tiếp công dân huyện giao Chủ tịch UBND xã Hương 

Xuân trực tiếp các phòng chuyên môn liên quan: Tài nguyên và Môi trường, Thanh 

tra huyện, Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh - Hương Khê - Vũ Quang để được 

hướng dẫn việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, giao đất, cấp giấy CNQSD đất 

cho ông Hoán theo đúng quy định. 

Chủ tịch UBND huyện giao UBND xã Hương Xuân thực hiện nghiêm túc Văn 

bản số 40/TB-UBND ngày 27/4/2021 đẩy nhanh tiến độ giải quyết, giao đất cho ông 

Hoán, xong trước ngày 05/7/2021. 

6. UBND xã Hòa Hải: 

 Vụ việc của bà Đào Thị Hạ, ở thôn 4, xã Hòa Hải, đề nghị các cơ quan có 

thẩm quyền xem xét cấp giấy CNQSD đất cho gia đình bà tại thôn 4, xã Hòa Hải 

theo đúng quy định. 

 Vụ việc này, UBND huyện đã có Văn bản số 573/UBND-VP ngày 

01/4/2021 và Văn bản số 45/TB-UBND ngày 10/5/2021 giao, đôn đốc UBND 

xã Hòa Hải giải quyết, trả lời công dân theo đúng quy định. Tuy vậy, đến nay vụ 

việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. 

 Chủ tịch UBND huyện giao UBND xã Hòa Hải thực hiện nghiệm túc các 

Văn bản nêu trên, đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ việc, trả lời công dân và báo 

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

huyện và Ban Tiếp công dân huyện), xong trước ngày 05/7/2021. 

 Quá trình thực hiện nếu khó khăn, vướng mắc đề nghị Chủ tịch UBND 

các xã nên trên trực tiếp các phòng chức năng: Thanh tra huyện, Tài nguyên và 

Môi trường, Tư pháp để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận:                                                                                 

- Như trên 

- 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; 

- Đảng ủy các xã: Hương Xuân, Hương Giang,  

 Hà Linh, Hòa Hải;  

- Chánh, Phó VP HĐND và UBND huyện; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- Lưu: VT.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Kỳ 
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