
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƯƠNG KHÊ 
 

Số: 97/TB-UBND 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                

         Hương Khê, ngày 22  tháng  6  năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2022 

Ngày 20/6/2022, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, đồng chí Lê Ngọc 

Huấn, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Phan Kỳ, Phó 

Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6 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, 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, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng HĐND và 

UBND huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an huyện; Ban Tiếp công dân 

huyện; Chủ tịch UBND xã Hương Liên. 

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 Phó Chủ tịch UBND 

huyện kết luận:  

I. Các công dân đến trực tiếp phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân huyện: 

1. Vụ việc của bà Cao Thị Nội, thôn 4, xã Hương Liên: (1) đề nghị kiểm 

điểm nghiêm túc, đồng chí Lê Như Hùng, công chức Tư pháp xã Hương Liên vu 

khổng, bịa đặt, làm ảnh hưởng đến ủy tín của bà; (2) phản ảnh năm 2015-2019, 

bà làm thôn trưởng, thôn 4, đã huy động nhân dân làm đường giao thông nông 

thôn để xây dựng nông thôn mới, hiện nay đang nợ trên 30 triệu đồng, đề nghị 

các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; (3) đề nghị giải quyết phụ cấp Bí thư và 

Thôn trưởng tại thời điểm UBND xã Hương Liên chưa đủ căn cứ nhưng đình chỉ 

công tác của bà. 

Các nội dung bà Nội phản ánh, UBND huyện trả lời như sau: 

- Nội dung (1): Giao UBND xã Hương Liên tổ chức kiểm điểm làm rõ 

nguyên nhân, trách nhiệm theo đúng quy trình và xử lý vi phạm theo đúng quy định 

(nêu có), báo cáo kết quả cho UBND huyện (qua Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện 

và Ban Tiếp công dân huyện), xong trước ngày 10/7/2022; Phòng Nội vụ hướng 

dẫn UBND xã Hương Liên tổ chức kiểm điểm cán bộ theo đúng quy định; 

- Nội dung 2: Giao UBND xã Hương Liên kiểm tra thực tế và kiểm tra các 

hồ sơ liên quan xem xét, giải quyết, báo cáo kết quả cho UBND huyện (qua 

Phòng Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra huyện và Ban Tiếp công dân huyện), 

xong trước ngày 20/7/2022; quá trình giải quyết nếu gặp khó khăn, vướng mắc 
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báo cáo UBND huyện (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch) để được xem xét, giải 

quyết; 

- Nội dung 3: Đề nghị bà Nội làm đơn nêu rõ thời gian UBND xã Hương 

Liên đình chỉ công tác Bí thư Chi bộ và thôn trưởng thôn 4, gửi UBND xã 

Hương Liên để được xem xét, giải quyết; giao UBND xã Hương Liên kiểm tra, 

rà soát lại thời điểm đình chỉ công tác của bà Nội, căn cứ các quy định của pháp 

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

Phòng Nội vụ, Thanh tra huyện và Ban tiếp công dân huyện), xong trước ngày 

20/7/2022.  

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

Giang, đề nghị cấp giấy CNQSD  đất cho gia đình tại Tiểu khu 209 và Tiểu khu 

200, xã Hương Giang đã sử dụng từ năm 1992 lại nay; 

Việc này, Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường 

chủ trì, phối hợp với Thanh tra huyện, Phòng Tư pháp và UBND xã Hương 

Giang kiểm tra, rà soát các hồ sơ liên quan và nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, 

báo cáo phương án xử lý cho Thường trực Huyện ủy, UBND huyện, xong trước 

ngày 25/6/2022 

3. 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 chặn 

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, UBND huyện đã trả lời công dân tại Văn bản số 961/UBND-

TNMT ngày 27/5/2022; theo đó, liên quan đến thủ tục chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất, hiện nay ông Đinh Mạnh Thắng đã nộp hồ sơ nhưng chưa đầy đủ nên 

Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Hương Khê - Vũ Quang chưa tiếp nhận. 

Đối với bà Lê Thị Kim Nhung, cùng con trai là ông Đinh Đức Tài, ngày 

15/6/2022, Ban tiếp Công dân huyện đã có Văn bản số 09/PHD-BTCD hướng 

dẫn bà trực tiếp Tòa án nhân dân huyện để được giải quyết theo thẩm quyền. 

Tuy vậy, theo báo cáo của Tòa án nhân dân huyện, đến nay Tòa án nhân dân 

chưa nhận được đơn khởi kiện của bà Lê Thị Kim Nhung và con trai là ông 

Đinh Đức Tài. 
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Từ tình hình trên, UBND huyện giao, UBND Thị trấn thông báo cho bà 

Lê Thị Kim Nhung nếu có tranh chấp đất đai với ông Đinh Mạnh Thắng thì khởi 

kiện tại Toà án theo quy định, xong trước ngày 25/6/2022. 

II. Tổ chức thực hiện các văn bản của UBND huyện và Chủ tịch UBND 

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

1. UBND xã Phú Phong: 

 Vụ việc của ông Lê Đình Trọng, ở thôn 2, xã Phú Phong, đề các cơ quan có 

thẩm quyền làm rõ việc chuyển nhượng đất tại thôn 2, xã Phú Phong giữa bà Lê 

Thị Sửu (người chuyển nhượng) với ông Phan Thanh Dũng (người nhận chuyển 

nhượng), với lý do đất đang có tranh chấp. 

Vụ việc này, UBND huyện đã có Văn bản số 891/UBND-VP ngày 17/5/2022, 

giao UBND xã Phú Phong kiểm tra, làm rõ, trả lời công dân theo đúng quy định, 

xong trước ngày 15/6/2022. Đến nay, vụ việc đã quá thời hạn giải quyết. Tuy vậy, 

UBND xã Phú Phòng chưa báo cáo kết quả cho UBND huyện theo quy định, yêu 

cầu UBND xã Phú Phong thực hiện nghiêm túc Văn bản số 891/UBND-VP ngày 

17/5/2022, 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 30/6/2022. 

2. UBND xã Hương Vĩnh: 

2.1. Vụ việc của ông Phan Văn Nhật, ở thôn Vĩnh Phúc, xã Hương Vĩnh, Phản 

ánh năm 2016, UBND xã mời ông để thỏa thuận đối đất vườn để xây nhà văn hóa, 

theo đó đã thỏa thuận lấy đất của ông 736m2 để xây nhà văn hóa, sau đó sẽ cấp đổi 

cho ông hai ô đất khác, nhưng đến nay đã 6 năm, ông đã trực tiếp xã nhiều lần nhưng 

chưa được cấp đổi đất, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết để đảm bảo 

quyền lợi cho gia đình ông. 

Vụ việc này, UBND huyện đã có Văn bản số 894/UBND-VP ngày 17/5/2022, 

giao UBND xã Hương Vĩnh kiểm tra, giải quyết, trả lời công dân theo đúng quy 

định, xong trước ngày 15/6/2022. Đến nay, vụ việc đã quá thời hạn giải quyết. Tuy 

vậy, UBND xã Hương Vĩnh chưa báo cáo kết quả cho UBND huyện theo quy định, 

yêu cầu UBND xã Hương Vĩnh thực hiện nghiêm túc Văn bản số 894/UBND-VP 

ngày 17/5/2022, 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 30/6/2022. 

2.2. Vụ  việc của ông Nguyễn Công Lan, Lê Thanh Thường, thôn Vĩnh 

Thắng; Phan Văn Thanh, thôn Vĩnh Ngọc, phan Thị Tịnh, thôn Vĩnh Hương, xã 

Hương Vĩnh, phản ánh năm 2004, các ông bà vào sẻ phát ở khu vục đồi Cồn Mối, xã 

Hương Vĩnh, với diện tích khoảng 4.000m2 để canh tác, đến năm 2013, Lâm trường 

Chúc A bàn giao cho UBND xã quản lý; theo đó, thông báo cho Nhân dân nhận đất 

rừng, các ông, bà đã trực tiếp gặp cán bộ Địa chính xã Hương Vĩnh để làm thủ tục 
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xin nhận đất rừng, nhưng cán bộ địa chính trả lời diện tích ít không đủ điều kiện cấp 

giấy CNQSD đất nên để cho các ông, bà trồng keo; đến tháng 4/2022, UBND xã 

Hương Vĩnh xây dựng hồ sơ cấp giấy CNQSD đất cho ông Nguyễn Kim Hải, thôn 

Vĩnh Ngọc trùng trên đất và tài sản (cây keo) của các ông, bà, đề nghị các cơ quan có 

thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

Vụ việc này, UBND huyện đã có Văn bản số 1083/UBND-VP ngày 

10/6/2022, giao UBND xã Hương Vĩnh kiểm tra, làm rõ, báo cáo kết quả cho UBND 

huyện theo đúng quy định. Tuy vậy, đến nay, UBND xã Hương Vĩnh chưa báo cáo 

kết quả cho UBND huyện theo đúng thời gian, yêu cầu UBND xã Hương Vĩnh thực 

hiện nghiêm túc Văn bản số 1083/UBND-VP ngày 10/6/2022 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 30/6/2022. 

3. UBND Thị trấn: 

Vụ việc của bà Nguyễn Thị Chất, ở Tổ dân phố 13, Thị trấn, đề nghị các cơ 

quan có thẩm quyền giải quyết việc tranh chấp đất giữa gia đình bà với gia đình ông 

Dương Văn Hóa và bà Dương Thị Hoài. 

Vụ việc này, UBND huyện đã có Văn bản số 1042/UBND-VP ngày 

06/6/2022, giao UBND Thị trấn kiểm tra, tổ chức hòa giải với các bên liên quan, báo 

cáo kết quả cho UBND huyện theo đúng quy định. Tuy vậy, đến nay, UBND Thị 

trấn chưa báo cáo kết quả cho UBND huyện theo đúng thời gian, yêu cầu UBND Thị 

trấn thực hiện nghiêm túc Văn bản số 1042/UBND-VP ngày 06/6/2022 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 30/6/2022. 

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; 
- Chánh, Phó VP HĐND và UBND huyện;  
- Ban Tiếp công dân huyện; 
- Đảng ủy, UBND các xã: Hương Giang, Hương Liên,  
  Hương Vĩnh, Phú Phong và Thị trấn; 
- Các công dân phản ánh; 
- Lưu: VT.  
 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

        PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

                         

 

 

 

                 Lê Văn Hợp 
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