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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 20/8/2020
Ngày 20/8/2020, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, đồng chí Phan Tấn
Linh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Hiếu,
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn
Hải Nam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì Phiên tiếp
công dân định kỳ. Cùng dự có đồng chí Hoàng Hữu Hiệp, Ủy viên BTV Huyện
ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện và đại diện các phòng, ban, đơn vị: Ủy ban kiểm
tra, Ban Dân vận Huyện ủy; Văn phòng HĐND&UBND huyện, Thanh tra, Tư
pháp, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - TB&XH, UBMTVN huyện, Hội
Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi
cục Thi hành án dân sự, Công an huyện; Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã
Cổ Đạm.
I. Kết quả cụ thể
Phiên tiếp công dân kỳ này, Hội đồng tiếp công dân huyện đã tiếp 09
trường hợp. Sau khi nghe các công dân trình bày và ý kiến phát biểu của các
thành phần tham dự, chủ trì Phiên tiếp công dân kết luận đối với từng trường
hợp, cụ thể như sau:
1. Các công dân: Trần Văn Thiên, thôn Bắc Tây Nam; Trần Quang Lục,
thôn Phú Hòa; Trần Quang Việt, thôn Xuân Sơn, xã Cổ Đạm:
1.1. Ông Trần Văn Thiên: Phản ánh việc vừa qua ông Hoàng Hùng xây
bờ rào lên cả diện tích đất trồng cây đã được UBND xã kiểm tra, giải quyết, kết
luận tại cuộc làm việc ngày 28/7/2020 là đất do UBND xã quản lý.
1.2. Ông Trần Quang Lục: Đề nghị giải quyết dứt điểm việc hộ ông Phan
Văn Bình (cùng thôn) san lấp và lấn chiếm một phần mương thoát nước để chăn
nuôi gia cầm gây ô nhiễm và ách tắc dòng chảy.
1.3. Ông Trần Quang Việt: Đề nghị giải quyết dứt điểm việc dòng họ
Phan Công khi xây dựng bờ bao khuôn viên đất cát táng đã xây trùng và tự ý
tháo dỡ tường bao khuôn viên đất cát táng của hộ gia đình ông; mặc dù đã được
UBND xã kiểm tra, kết luận nhưng đến nay dòng họ Phan Công vẫn chưa tháo
dỡ phần sai phạm.
Về các vụ việc này, giao UBND xã Cổ Đạm tiếp tục kiểm tra, xem xét cụ
thể, giải quyết dứt điểm, có văn bản trả lời công dân và báo cáo kết quả về UBND
huyện, Ban Tiếp công dân huyện trước ngày 18/9/2020.
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2. Ông Trần Hữu Tình, thôn Hải Đông, xã Cổ Đạm: Đề nghị làm đường
bê tông tuyến đường dân sinh tại thôn Hải Đông giáp ranh với thôn Bắc Tây
Nam, xã Cổ Đạm để thuận lợi cho việc đi lại của người dân và đúng với chủ
trương xây dựng nông thôn mới; mặc dù các hộ dân đã kiến nghị UBND xã
nhưng không được giải quyết…
Về việc này, sau khi tiếp nhận đơn kiến nghị của ông và một số hộ dân
thôn Hải Đông, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 1386/UBND-VP ngày
31/7/2020 chuyển đơn đến UBND xã Cổ Đạm để kiểm tra, xem xét cụ thể, giải
quyết theo quy định của pháp luật, có văn bản trả lời công dân; báo cáo kết quả
về UBND huyện, Thanh tra huyện và Ban Tiếp công dân huyện trước ngày
31/8/2020. Đề nghị ông chờ kết quả.
3. Công dân, thôn An Lạc, xã Cổ Đạm: Tiếp tục yêu cầu xử lý dứt điểm
kết luận nội dung tố cáo đối với ông Phan Văn Dực, thôn trưởng Thôn 10 (nay
là thôn An Lạc), xã Cổ Đạm theo chỉ đạo của UBND huyện tại Thông báo số
294/TB-UBND ngày 28/3/2018.
Về việc này, tại cuộc làm việc ngày 14/7/2020 với Thường trực Đảng ủy,
UBND xã Cổ Đạm và tại Văn bản số 1289/UBND-TT ngày 16/7/2020, UBND
huyện đã tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo UBND xã Cổ Đạm tập trung giải quyết. Ngày
30/7/2020, UBND xã Cổ Đạm có Văn bản số 57/BC-UBND báo cáo kết quả xử
lý, Tuy nhiên, qua xem xét, nhận thấy nội dung báo cáo chưa đảm bảo quy định
nên Thanh tra huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã tiếp tục thực hiện, báo
cáo. Tại Thông báo số 871/TB-UBND ngày 06/8/2020 về kết quả Phiên tiếp
công dân định kỳ ngày 05/8/2020, UBND huyện tiếp tục chuyển đơn đến UBND
xã Cổ Đạm, yêu cầu UBND xã thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND huyện tại
cuộc làm việc ngày 14/7/2020, Văn bản số 1289/UBND-TT ngày 16/7/2020 và
hướng dẫn, chỉ đạo của Thanh tra huyện; báo cáo kết quả trước ngày 18/8/2020.
Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả. Yêu cầu UBND xã khẩn trương,
nghiêm túc thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND huyện, báo cáo kết quả trước
ngày 10/9/2020
4. Bà Dương Thị Toán (con gái bà Trần Thị Liệu, thôn Hội Tiến, xã Xuân
Hội): Kiến nghị giải quyết việc cấp đất cho hộ bà Trần Thị Liệu tại vị trí đất cũ
trước đây gia đình từng sinh sống ở thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội.
Về việc này, giao UBND xã Xuân Hội tiếp tục xem xét, giải quyết theo
quy định; báo cáo kết quả về UBND huyện trước ngày 29/9/2020.
5. Bà Hoàng Thị Thận, thôn Song Hải, xã Cương Gián: Kiến nghị giải
quyết việc đất đai của gia đình bà tại thôn Song Hải.
Về việc này, chuyển đơn giao UBND xã Cương Gián kiểm tra, xem xét cụ
thể, giải quyết, trả lời công dân bằng văn bản và báo cáo kết quả về UBND
huyện, Thanh tra, Ban Tiếp công dân huyện trước ngày 29/9/2020.
6. Ông Phan Đình Phùng, thôn Khang Thịnh, xã Xuân Viên: Tiếp tục kiến
nghị xem xét, tạo điều kiện cho bà Phan Thị Hồng Thắm (con gái ông) đang
giảng dạy tại Trường Tiểu học Cương Gián 2 được chuyển về công tác gần nhà
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để thuận tiện việc chăm sóc ông là đối tượng thương, bệnh binh, hiện đã tuổi
cao sức yếu.
Về việc này, tại Thông báo số 871/TB-UBND ngày 06/8/2020 về kết quả
Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/8/2020, UBND huyện đã chuyển đơn giao
Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp phòng chuyên môn, đơn vị liên quan kiểm tra,
xem xét cụ thể, tham mưu cho UBND huyện giải quyết, trả lời công dân trước
ngày 31/8/2020 để tổng hợp, theo dõi. Đề nghị ông chờ kết quả.
7. Ông Nguyễn Xuân Trọng, Tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An: Tiếp tục đề
nghị giải quyết dứt điểm việc đo đạc lại để cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất cho ông bà theo hiện trạng sử dụng đất.
Về việc này, chuyển đơn giao UBND thị trấn Xuân An tổ chức làm việc
với hộ gia đình ông Nguyễn Xuân Trọng để xử lý dứt điểm vụ việc; báo cáo kết
quả về UBND huyện trước ngày 29/9/2020.
II. Chủ trì phiên tiếp công dân yêu cầu
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Cổ Đạm, Xuân Hội, Cương Gián, Xuân
An thực hiện nghiêm các nội dung được giao. Kết quả giải quyết phải báo cáo
UBND huyện đầy đủ, đúng thời gian quy định.
- Các đơn vị cử đại diện lãnh đạo tham gia Phiên tiếp dân định kỳ của
lãnh đạo huyện theo quy định; nghiên cứu kỹ các văn bản và nắm chắc các vụ
việc liên quan để cùng lãnh đạo huyện tiếp công dân định kỳ có hiệu quả, đúng
quy định của pháp luật.
Trên đây là kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 20/8/2020 của
Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND huyện. UBND huyện
thông báo đến các cơ quan, đơn vị liên quan để biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ủy ban kiểm tra, Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban Tiếp công dân tỉnh;
- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng, UBKT Huyện ủy;
- Thanh tra huyện;
- Các đơn vị có thành phần tham gia TCD định kỳ;
- UBND các xã, thị trấn có công dân được tiếp;
- Lưu: VT, TCD.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG

Phan Quốc Trường
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