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THÔNG BÁO 
Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2022 

Ngày 20/4/2022, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, đồng chí Lê Ngọc 

Huấn, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Ngô Xuân 

Ninh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì phiên tiếp 

công dân định kỳ tháng 4 năm 2022. Tham dự có đồng chí Phó Chủ tịch 

HĐND huyện, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Trưởng các phòng, 

ngành: Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Chi cục Thi hành án Dân sự, Tòa án nhân dân huyện, Văn phòng 

đăng ký đất đai, Chi nhánh Hương Khê - Vũ Quang; phó các phòng, ngành, đơn 

vị: Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Viện Kiểm sát 

nhân dân huyện; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện, Đội an ninh - 

Công an huyện, Ban Tiếp công dân huyện, chuyên viên Thanh tra huyện. 

Sau khi nghe các công dân trình bày nội dung và ý kiến thảo luận của các 

thành phần tham dự, đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND 

huyện kết luận:  

I. Các công dân đã đƣợc đồng chí Bí thƣ huyện ủy và đồng chí 

Chủ tịch UBND huyện tiếp tại Trụ sở tiếp công dân huyện: 

1. Ông Trần Khắc Hảo, thôn Bình Phúc xã Lộc Yên: (1) Phản ánh gia 

đình ông đã được UBND huyện giao đất trồng rừng năm 1995, nhưng đến nay 

gia đình chưa được cấp giấy CNQSD đất lâm nghiệp, với lý do: Việc giải quyết 

tranh chấp đất tại Tiểu khu 226, xã Lộc Yên chưa dứt điểm, đề nghị các cấp, 

ngành sớm giải quyết để cấp giấy CNQSD đất cho gia đình ông; (2) phản ánh 

một số công dân, xã Gia Phố vào tranh chấp đất và xây dựng công trình trái 

phép trên đất của gia đình ông Trần Khắc Thắng tại Tiểu khu 226, xã Lộc Yên, 

nhưng đến nay chính quyền xã chưa xử lý. 

Các nội dung ông Hảo phản ánh, Chủ tịch UBND huyện trả lời như sau: 

- Nội dung (1): UBND huyện đã thành lập Đoàn kiểm tra, xác minh tại 

Quyết định số 1430/QĐ-UBND ngày 19/4/2021. Tuy vậy, quá trình giải quyết 

gặp khó khăn, vướng mắc, vụ việc do lịch sử để lại, nên đến nay chưa được giải 

quyết dứt điểm. 

UBND huyện giao Đoàn kiểm tra, xác minh chủ trì, phối hợp với UBND 

xã Lộc Yên và các ngành liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, xác 

minh, tham mưu UBND huyện giải quyết, trả lời công dân theo quy định; quá 

trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc yêu cầu Đoàn kiểm tra kịp thời 

báo cáo, tham mưu UBND huyện xin ý kiến Hội đồng tư vấn giải quyết đơn thư 
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của huyện hoặc các sở, ngành liên quan, thời gian phải hoàn thành, xong trong 

tháng 5/2022. 

- Nội dung (2): UBND huyện giao UBND xã Lộc Yên kiểm tra, xác minh, 

kịp thời đình chỉ mọi hoạt trên đất đang có tranh chấp, chờ các cơ quan có thẩm 

quyền xem xét xử lý theo quy định; lập hồ sơ xử lý hoặc tham mưu xử lý các đối 

tượng vi phạm pháp luật (nếu có), báo cáo kết quả cho UBND huyện (qua Thanh 

tra huyện và Ban Tiếp công dân huyện), trước ngày 20/5/2022. 

2. Bà Hoàng Thị Sơn, TDP 17, Thị trấn: (1) Đề nghị giao đất cho bà theo 

nội dung đối thoại với bà Hoàng Thị Sơn, Tổ dân phố 17, Thị trấn ngày 

12/10/2020; (2)  khiếu nại Quyết định số 183-QĐ/HU ngày 23/10/2003 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy về việc kỷ luật Đảng đối với bà Hoàng Thị Sơn. 

Các nội dung công dân đề nghị, khiếu nại, đồng chí Bí thư Huyện ủy và 

đồng chí Chủ tịch UBND huyện, trả lời như sau:  

- Nội dung (1): Vụ việc này, căn cứ kết quả đối thoại với bà Hoàng Thị 

Sơn vào ngày 12/10/2020; theo đó, ngày 21/10/2020, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy 

chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND Thị trấn đã làm 

việc với bà Hoàng Thị Sơn (Có lập Biên bản làm việc). Tại cuộc làm việc, bà 

Sơn khẳng định hộ gia đình bà không có nguyện vọng, nhu cầu đề nghị cấp đất 

ở, chỉ đề nghị giải quyết cấp giấy CNQSD đất đối với ô đất số 18B, tại Tổ dân 

phố 17, thị trấn huyện, vị trí hiện nay bà đang ở. 

Mặc khác, theo báo cáo của các phòng chuyên môn, hộ bà Hoàng Thị Sơn 

trước đây đã được giao đất tại Tổ dân phố 2, Thị trấn huyện, sau đó bà Sơn đã 

chuyển nhượng cho người khác; liên quan đến ô đất số 18B, tại Tổ dân phố 17, thị 

trấn Hương Khê lâu nay bà Sơn khiếu nại yêu cầu cấp GCNQSD đất, theo hồ sơ 

quản lý đất đai thể hiện thực tế là ô đất số 141, Tờ bản đồ số 36 tại Tổ dân phố 17, 

Thị trấn Hương Khê, nhưng không được thụ lý giải quyết, vì: Khiếu nại của bà 

Sơn không có căn cứ liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà, Tại vị trí ô 

đất nêu trên cũng được bà Nguyễn Thị Huyền, ở thôn 2, xã Phú Phong có đơn 

khiếu kiện tranh chấp đất đai với bà Sơn và đã được Tòa án nhân dân huyện có 

Quyết định số 01/2022/QĐST-DS ngày 03/3/2022 về việc công nhận sự thỏa 

thuận của các đương sự, với nội dung: - “Nguyên đơn bà Nguyễn Thị Huyền đồng 

ý giao cho bị đơn bà Hoàng Thị Sơn được quyền quản lý, sử dụng toàn bộ diện 

tích đất đang tranh chấp phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cùng với toàn bộ tài 

sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 141, tờ bản đồ số 36, tại Tổ dân phố 17, thị 

trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, với diện tích 993,1 m
2  

- Bị 

đơn bà Hoàng Thị Sơn đồng ý trả cho nguyên đơn Nguyễn Thị Huyền số tiền 

700.000.000 đồng (Bảy trăm triệu đồng) theo biên bản nhận tiền ngày 

23/2/2022, nên không phải thực hiện nữa”. 

Bà Hoàng Thị Sơn được quyền liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, theo đó, 

UBND huyện đã ban hành Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 23/3/2022 về việc 
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cấp giấy CNQSD đất cho bà Hoàng Thị Sơn và đã cấp giấy CNQSD đất số DĐ 

438661 ngày 23/3/2022 cho bà Hoàng Thị Sơn theo quy định. 

Như vậy,  bà Sơn trước đây đã được giao đất ở, quá trình giải quyết tranh chấp 

đất đai bà Sơn đã thỏa thuận trả tiền cho bà Huyền và nhận quyền quản lý, sử dụng 

diện tích đất nêu trên. Căn cứ Điều 118, Luật Đất đai năm 2013, các quy định pháp 

luật liên quan và Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND 

tỉnh về việc ban hành quy định một số nội dung của Luật Đất đai và các văn bản 

hướng dẫn thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh để thực hiện trên địa bàn tỉnh, các tài 

liệu liên quan và kết quá các lần làm việc, đối thoại với bà Sơn cho thấy hộ gia đình 

bà Hoàng Thị Sơn không đủ điều kiện để tiếp tục được giao đất ở, không qua hình 

thức đấu giá. 

- Nội dung (2): Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã trả lời tại Văn bản số 113-

CV/UBKTHU ngày 12/12/2011, theo đó bà Sơn chưa nhất trí với kết quả trả lời 

của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nên đã có đơn gửi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy 

ban kiểm tra Tỉnh ủy đã làm việc với bà Sơn, đồng thời đã có Văn bản 141-

CV/UBKTTU ngày 17/4/2014 trả lời bà Sơn theo quy định. Như vậy, việc bà 

Sơn khiếu nại Quyết định số 183-QĐ/HU ngày 23/10/2003 đã được các Cơ quan 

có thẩm quyền giải quyết, trả lời theo đúng Quy định số 30-QĐ/TW ngày 

26/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, đề nghị bà Sơn phối 

hợp chấp hành.   

3. Bà Thái Thị Bé, xã Phúc Trạch: (1) Phản ánh 05 hộ gia đình không chấp 

hành nội quy của chợ Phúc Trạch, như: Tự ý làm mái che, cản trở giao thông, 

huyện và xã Phúc Trạch đã kiểm tra phát hiện, nhưng đến nay chưa xử lý; (2) phản 

ánh ông Đinh Văn Dũng, bán hàng giữa đường đi lại vào Chợ Phúc Trạch, gây ô 

nhiễm môi trường, UBND xã đã yêu cầu di dời vào chỗ mới, nhưng ông Dũng 

không chấp hành; (3) phản ánh ông Lương Văn Hưng, bán thịt lợn ngay tại ngã ba 

Chợ Phúc Trạch không đúng nơi quy định, ảnh hưởng việc đi lại của Nhân dân; (4) 

phản ánh bà Thanh, bà Oanh, bà Loan không ngồi bán hàng đúng chỗ quy định tại 

chợ Phúc Trạch, nên gây ô nhiễm môi trường. 

 Các nội dung bà Bé phản ánh, UBND huyện giao UBND xã Phúc Trạch 

kiểm tra, xử lý theo quy định, đồng thời trả lời công dân và báo cáo kết quả cho 

UBND huyện (qua Thanh tra huyện và Ban Tiếp công dân huyện), xong trước 

ngày 20/5/2022. 

4. Ông Lê Hữu Chí, cùng vợ là bà Phan Thị Thu, ở thôn 3, xã Hương 

Giang: (1) Khiếu nại UBND tỉnh cấp đất cho Công ty TNHH MTV Cao su 

Hương Khê trên đất của ông tại Tiểu khu 209 và Tiểu khu 200, xã Hương Giang 

đã sử dụng từ năm 1992 lại nay; (2) Tố cáo các ông: Nguyễn Văn Ân, Nguyễn 

Văn Tuệ, Nguyễn Văn Hướng, Tô Văn Hợp, Nguyễn Văn Trí, ở thôn 2, xã 

Hương Giang, vào ngày 29/3/2022, trộm cây Dó trầm của gia đình ông, Công an 

xã Hương Giang lập biên bản, các đối tượng đã thừa nhận, nhưng đến nay chưa 

được các Cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 
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Hội đồng tiếp công dân trả lời như sau: 

- Nội dung (1): Không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND 

huyện. Để vụ việc được thụ lý giải quyết theo đúng thấm quyền, đề nghị ông 

Chí, bà Thu cung cấp chứng cứ, trực tiếp hoặc gửi đơn đề nghị Chủ tịch UBND 

tỉnh hoặc Tòa án nhân dân tỉnh thụ lý giải quyết theo quy định; 

- Nội dung (2): Giao UBND xã Hương Giang chỉ đạo Công an xã kiểm tra 

xác minh làm rõ, xử lý hoặc tham mưu xử lý, trả lời công dân theo quy định và 

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

huyện), xong trước ngày 20/5/2022. 

5. Ông Đinh Mạnh Thắng, TDP 4, Thị trấn, phản ánh ông đã chuyển 

nhượng cho ông Lê Hữu Hoài 01 ô đất tại Tổ dân phố 4, Thị trấn Hương Khê, 

ông đã đến UBND Thị trấn để làm thủ tục chuyển nhượng và sang tên, đổi chủ, 

nhưng UBND Thị trấn từ chối, với lý do: Bà Lê Thị Kim Nhung, không có đăng 

ký kết hôn với ông nhưng có sống chung với ông một thời gian như vợ chồng, 

đã có đơn gửi UBND Thị trấn đề nghị các Cơ quan có thẩm quyền ngăn cản việc 

chuyển nhượng ô đất nêu trên của ông, nên hiện nay ông chưa làm thủ tục chuyển 

nhượng được, đề nghị các Cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Trước đó, 

bà Lê Thị Kim Nhung đã có đơn đề nghị ngăn, chặn việc giao dịch dân sự liên 

quan đến ô đất nói trên gửi UBND huyện. 

Vụ việc này, Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi 

trường chủ trì, phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Hương Khê - 

Vũ Quang và UBND Thị trấn tổ chức làm việc với bà Lê Thị Kim Nhung để làm 

rõ, tham mưu UBND huyện trả lời bà Nhung và cho ông Đinh Mạnh Thắng theo 

quy định, xong trước ngày 25/5/2022. 

6. Vụ việc của bà Nguyễn Thị Phượng, thôn 5, xã Hà Linh, phản ánh 

UBND xã Hà Linh tự ý lấy đất khai hoang của bà để quy hoạch đất ở khu dân cư 

và bán đấu giá cho người khác, nhưng không bồi thường, hỗ trợ cho gia đình bà 

theo quy định. 

Việc này, UBND huyện giao UBND xã Hà Linh chủ trì, phối hợp với 

phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra các hồ sơ, tài liệu liên quan, xác định 

rõ nguồn gốc, hiện trang sử dụng đất; căn cứ quy định pháp luật trả lời bà 

Phượng theo đúng quy định, đồng thời 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 25/5/2022; quá trình thực hiện nếu khó khăn, vướng 

mắc thì trực tiếp các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra 

huyện để được hướng dẫn giải quyết vụ việc. 

Đề nghị bà Phượng phối hợp với UBND xã Hà Linh và các phòng liên quan 

để cung cấp các hồ sơ, chứng cứ liên quan để được giải quyết theo quy định.   
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7. Vụ việc của ông Hoàng Duy Thắng, thôn Đông Trà, xã Hương Trà, đề nghị 

hồ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở thuộc đối tượng người có công với cách mạng. 

Việc này, UBND huyện giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

chủ trì, phối hợp với UBND xã Hương Trà, tham mưu UBND huyện giải quyết, 

trả lời công dân theo quy định, xong trước ngày 20/5/2022. 

8. Vụ việc của ông Võ Phương Thìn, thôn Tân Trung, xã Hương Trạch, 

phản ánh Tòa án nhân dân huyện có Văn bản số 370/CV-TA ngày 21/3/2022 về 

việc đề nghị UBND xã Hương Trạch tổ chức hòa giải việc tranh chấp đất giữa 

gia đình ông với gia đình ông Nguyễn Văn Hùng, ở Thôn Tân Trung, xã Hương 

Trạch, nhưng đến nay, xã Hương Trạch vẫn chưa tổ chức hòa giải. 

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

Văn bản số 370/CV-TA ngày 21/3/2022 của Tòa án nhân dân huyện để tổ chức 

hòa giải việc tranh chấp đất giữa gia đình ông Võ Phương Thìn với gia đình ông 

Nguyễn Văn Hùng theo đúng quy định, xong trước ngày 10/5/2022. Trường 

hợp hòa giải không thành, hướng dẫn công dân gửi đơn hoặc trực tiếp yêu cầu 

Tòa án nhân dân huyện thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.  

9. Vụ việc của các ông, bà: Đinh Hữu Nghĩa, Trần Ngọc Văn, Phan Xuân, 

Bùi Thị Sửu, đại diện cho 07 hộ dân, ở thôn 8,9, xã Phúc Trạch, phản ánh các ông, 

bà đã nhất trí việc cấp giấy CNQSD đất có nộp tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, qua 

giải thích của chủ trì buổi tiếp dân, đại diện các hộ đề nghị cấp các thửa vào chung 

một giấy CNQSD đất cho các hộ. 

Việc này, UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, 

phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Hương Khê - Vũ Quang và 

UBND xã Phúc Trạch kịp thời hướng dẫn các hộ dân xây dựng hồ sơ, trình các 

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy CNQSD đất cho các hộ dân theo đúng quy 

định, báo cáo UBND huyện (qua Thanh tra huyện và Ban Tiếp công dân huyện), 

xong trước ngày 15/5/2022. 

 II. Tổ chức thực hiện các Thông báo tiếp công dân định kỳ của đồng chí 

Bí thƣ Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch UBND huyện, cụ thể:   

1. UBND xã Gia Phố: 

Vụ việc của ông Đặng Xuân Trường, thôn Nhân phố, xã Gia Phố. đề nghị 

giải quyết việc tranh chấp đất giữa gia đình ông với gia đình ông Nguyễn Trọng 

Kỷ, thôn Thượng Hải, xã Gia Phố. 

Vụ việc này, tại Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/4/2022 (Thông báo số 

47/TB-UBND ngày 08/4/2022 của UBND huyện),  UBND huyện giao UBND xã 

Gia Phố kiểm tra, rà soát, đối chiếu các hồ sơ liên quan và hiện trạng sử dụng đất 

để xác định rõ nguồn gốc thửa đất, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền, trả lời công 

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

dân huyện), xong trước ngày 20/4/2022;  
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Vụ việc đã quá thời hạn giải quyết. Tuy vậy, đến nay UBND xã Gia Phố 

chưa có văn bản trả lời công dân và báo cáo kết quả cho UBND huyện theo đúng 

quy định. Giao Chủ tịch UBND xã Gia Phố thực hiện nghiêm túc Văn bản số  

47/TB-UBND ngày 08/4/2022, đẩy nhanh tiến độ giải quyết, trả lời công dân và 

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

huyện), xong trước ngày 10/5/2022. 

2. UBND xã Hà Linh: 

 Vụ việc của ông Trần Đình Hợp và ông Nguyễn Mậu Tâm, ở thôn 4, xã 

Hà Linh, phản ánh, năm 2020, ông đã trúng đấu giá quyền sử dụng 01 lô đất tại 

thôn 5, xã Hà Linh và đã nộp tiền theo quy định, nhưng đến nay chưa được giao 

đất trên thực địa. 

 Vụ việc này, UBND huyện đã có các Văn bản: Số 130/TB-UBND ngày 

27/10/2021, số 190/UBND-VP ngày 27/01/2022, số 47/TB-UBND ngày 

08/4/2022 giao, đôn đốc UBND xã Hà Linh giải quyết theo đúng quy định. Tuy 

vậy, theo báo cáo của UBND xã, quá trình giải quyết gặp khó khăn, vướng mắc, 

như: Ô đất của ông Trần Đình Hợp (lô số 4) đang bị bà Nguyễn Thị Phượng và ông 

Dương Sỹ Hùng lấn chiếm, do đó vụ việc đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt 

điểm, công dân có đơn và thường xuyên đến Trụ sở tiếp công dân huyện đề nghị 

giải quyết. Giao Chủ tịch UBND xã Hà Linh thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ 

được giao tại các Văn bản nêu trên tập trung kiểm tra, giải quyết dứt điểm vụ 

việc, báo cáo kết quả cho UBND huyện (qua Thanh tra huyện, Ban Tiếp công 

dân huyện), xong trước ngày 10/5/2022.  

 3. Hội đồng GPMB bồi thƣờng, hỗ trợ dự án đầu tƣ xây dựng công 

trình Cải tạo, nâng cấp đƣờng tỉnh lộ ĐT.553 đoạn từ 

Km49+900÷KM74+680 (đƣờng Hồ Chí Minh vào đồn 575, Bản Giàng). 

Vụ việc của ông Nguyễn Văn Quỳnh, thôn Hòa Xuân, xã Hương Xuân, phản 

ánh ông có ô đất thuộc diện GPMB đường Tỉnh lộ 553, quá trình làm hồ sơ 

GPMB để đền bù thì bà Nguyễn Thị Lĩnh, cán bộ Địa chính xã Hương Xuân kê 

khai nguồn gốc đất nhà trại là không thực tế (đúng thực tế là đất nhà ở), nên ảnh 

hưởng đến quyền lợi của gia đình ông khi đền bù GPMB, đề nghị cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết. 

Vụ việc này, tại Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/4/2022 (Thông báo số 

47/TB-UBND ngày 08/4/2022), UBND huyện giao Thường trực Hội đồng GPMB 

bồi thường, hỗ trợ dự án chủ trì, phối hợp với UBND xã Hương Xuân kiểm tra 

thực tế, xác minh, giải quyết trả lời công dân theo đúng quy định, xong trước 

ngày 20/4/2022. Tuy vậy, đến nay Hội đồng GPMB và UBND xã Hương Xuân 

chưa có kết quả trả lời công dân theo đúng quy định. Giao Thường trực Hội 

đồng GPMB bồi thường, hỗ trợ và UBND xã Hương Xuân đẩy nhanh tiến độ 

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

huyện và Ban Tiếp công dân huyện), xong trước ngày 10/5/2022.   
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III. Tổ chức thực hiện các văn bản của UBND huyện và Chủ tịch UBND 

huyện giao giải quyết, trả lời đơn thƣ, vụ việc, cụ thể: 

1. UBND xã Hƣơng Bình: 

Vụ việc của bà Lê Thị Vân, ở thôn Bình Giang, khiếu nại Chủ tịch UBND 

xã Hương Bình tổ chức lực lượng, phương tiện vào phá tài sản, cây cối và lấy đất 

vườn của bà để làm đường giao thông khi gia đình bà chưa đồng ý và yêu cầu bồi 

thường các thiệt hại cho gia đình. 

Vụ việc này, UBND xã Hương Bình đã giải quyết, trả lời công dân tại 

Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 25/11/2021. Tuy vậy, bà Vân không nhất trí 

kết quả giải quyết của UBND xã Hương Bình, do đó tiếp tục có đơn khiếu nại; 

ngày 17/02/2022, UBND xã Hương Bình đã tổ chức làm việc với bà Vân để tổ 

chức hòa giải, có sự tham gia của các phòng: Tư pháp, Tài nguyên và Môi 

trường, Thanh tra huyện. Tại cuộc làm việc, bà Vân yêu cầu bồi thường thiệt hại 

cho bà Vân 50 triệu đồng, UBND xã Hương Bình và các thành phần tham gia đã 

thống nhất. Ngày 30/3/2022, UBND xã Hương Bình đã có Báo cáo số 26/BC-

UBND, theo báo cáo của UBND xã, hiện nay xã đang tập trung nguồn lực để 

xây dựng nông thôn mới, nên gặp khó khăn về kinh phí, do đó chưa có kinh phí 

để bồi thường cho bà Vân; UBND xã đã làm việc với bà Vân để chia sẽ, vận 

động giám bớt số tiền, nhưng bà Vân không nhất trí. 

Giao UBND xã Hương Bình tập trung giải quyết dứt điểm vụ việc, xong 

trước ngày 20/5/2022; quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc trực tiếp 

các phòng: Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp để được hướng dẫn giải 

quyết vụ việc. 

2. UBND Thị trấn: 

Vụ việc của ông Trần Quốc Hoàn, cùng vợ là bà Nguyễn Thị Vân, ở Tổ 

dân phố 19, Thị trấn, phản ánh ông, bà có ô đất tại Tổ dân phố 19, năm 1988 nhận 

chuyển nhượng của bà Trần Thị Lý, sử dụng ổn định, đã được UBND huyện cấp 

giấy CNQSD đất năm 1996; nhưng hiện nay, UBND Thị trấn xây dựng hồ sơ để 

UBND huyện cấp giấy CNQSD đất cho bà Lưu Thị Chín trùng lên một phần diện 

tích đất của ông, bà, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. 

Vụ việc này, UBND huyện đã có Văn bản số 592/UBND-VP ngày 

05/4/2022 giao UBND Thị trấn giải quyết, trả lời công dân, xong trước ngày 

20/4/2022. Tuy vậy, đến nay đã quá thời hạn giải quyết, nhưng UBND Thị trấn 

chưa có kết quả trả lời công dân và báo cáo UBND huyện theo đúng quy định. 

Giao Chủ tịch UBND Thị trấn đẩy nhanh tiến độ giải quyết, trả lời công dân và báo 

cáo kết quả cho UBND huyện (qua Thanh tra huyện và Ban Tiếp công dân huyện), 

xong trước ngày 10/5/2022. 

3. UBND xã Hòa Hải: 

Vụ việc của bà Trần Thị Nga, ở thôn 8, xã Hòa Hải, đề nghị giải quyết việc 

tranh chấp đất tại xã Hòa Hải giữa gia đình bà với gia đình ông Trần Văn Thắng, 

cùng với bà Nguyễn Thị Nhung. 
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Vụ việc này, UBND huyện đã có Văn bản số 513/UBND-VP ngày 

25/3/2022 giao UBND xã Hòa Hải giải quyết, trả lời công dân, xong trước ngày 

20/4/2022. Tuy vậy, đến nay đã quá thời hạn giải quyết, nhưng UBND xã Hòa Hải 

chưa có kết quả trả lời công dân và báo cáo UBND huyện theo đúng quy định. 

Giao UBND xã Hòa Hải đẩy nhanh tiếp độ giải quyết, trả lời công dân và báo cáo 

kết quả cho UBND huyện (qua Thanh tra huyện và Ban Tiếp công dân huyện), 

xong trước ngày 10/5/2022. 

      4. UBND xã Hà Linh: 

 Vụ việc của ông Phan Huy Đai, ở Tổ dân phố 11, Thị trấn, đề nghị các cơ 

quan có thẩm quyền, căn cứ Điểm d, khoản 2, Điều 106, luật Đất đai năm 2013 về 

việc thu hồi giấy CNQSD đất đã cấp không đúng diện tích đất sử dụng, không đủ 

điều kiện cấp đất, để cấp đổi cho gia đình ông đủ diện tích đất theo giấy CNQSD đất 

đã cấp năm 2007 và hiện trạng ông đang sử dụng. 

 Vụ việc này, UBND huyện đã có Văn bản số 304/UBND ngày 28/02/2022 

giao UBND xã Hà Linh giải quyết, trả lời công dân, xong trước ngày 13/3/2022. 

Tuy vậy, đến nay đã quá thời hạn giải quyết, nhưng UBND xã Hà Linh chưa có kết 

quả trả lời công dân và báo cáo UBND huyện theo đúng quy định. Giao UBND xã 

Hà Linh tập trung giải quyết, trả lời công dân và báo cáo kết quả cho UBND huyện 

(qua Thanh tra huyện và Ban Tiếp công dân huyện), xong trước ngày 10/5/2022. 

 Ủy ban nhân dân huyện thông báo để Thủ trưởng các phòng, ngành, đơn vị 

liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các công dân nêu trên biết, phối hợp 

thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 
- Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 
- Văn phòng UBND tỉnh;        
- 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 liên quan; 
- Hội đồng GPMB bồi thường, hỗ trợ dự án đầu tư  
   xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường  
   tỉnh lộ ĐT.553 đoạn từ Km49+900÷KM74+680  
  (đường Hồ Chí Minh vào đồn 575, Bản Giàng); 
- Chánh, Phó VP HĐND và UBND huyện;  
- Ban Tiếp công dân huyện; 
- Đảng ủy, UBND các xã: Hà Linh, Hương Giang,  
  Hòa Hải, Phúc Trạch, Hương Trạch, Hương  
  Trà, Hương Xuân, Hương Bình, Gia Phố, Lộc  
  Yên và Thị trấn; 
- Các công dân phản ánh; 
- Lưu: VT.  
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÕNG 

        PHÓ CHÁNH VĂN PHÕNG 

                         

 

 

 

 

                 Lê Văn Hợp 
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