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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

 Số:           /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nghi Xuân, ngày  05 tháng 01 năm 2021         

 

THÔNG BÁO 

Kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 21/12/2020 

         

Ngày 21/12/2020, 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 Thường trực 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; Văn phòng HĐND&UBND huyện, Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên 

và Môi trường, UBMTQVN huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Tòa án 

nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự và Công an huyện. 

I. Kết quả cụ thể: 

Phiên tiếp công dân kỳ này, số công dân đăng ký theo danh sách có 05 

trường hợp. Tuy nhiên, có 02 trường hợp đã có thông báo từ chối tiếp công dân 

do vụ việc đã được giải quyết theo quy định của pháp luật; 03 trường hợp còn lại 

được Ban tiếp công dân huyện tiếp, giải thích, hướng dẫn thực hiện theo quy định 

của pháp luật. 

Tại Phiên tiếp công dân, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban kiểm tra 

Huyện ủy, Ban Tiếp công dân huyện báo cáo tình hình, kết quả các địa phương, 

đơn vị thực hiện kết luận, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ 

tịch HĐND huyện và đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại các phiên tiếp công dân 

trước đó đối với các vụ việc chưa giải quyết dứt điểm; ý kiến tham gia của các 

thành phần tham dự, Chủ trì Phiên tiếp công dân kết luận:  

1. Vụ việc 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; chưa đồng tình với kết quả xử lý của UBND 

xã Cổ Đạm tại Văn  bản số 94/UBND-TP ngày 09/9/2020 và Văn  bản số 45/TB-

UBND ngày 16/11/202. 

Về việc này, qua xem xét nội dung báo cáo của Thanh tra huyện trình bày 

trực tiếp tại Phiên tiếp công dân và Văn bản số 82/TT ngày 15/12/2020 về rà soát 

kết quả xử lý nội dung theo kết luận giải quyết tố cáo của công dân thôn An Lạc, 

xã Cổ Đạm, nhận thấy: Công dân có đơn tố cáo tiếp (đơn viết ngày 20/11/2020), 

tuy nhiên, các nội dung công dân tố cáo đã được UBND xã Cổ Đạm ban hành kết 

luận giải quyết tố cáo và đã thực hiện việc xử lý kết luận nội dung tố cáo tại Văn 

bản số 94/UBND-TP ngày 09/9/2020 và Thông báo số 45/TB-UBND ngày 

16/11/2020. Tại điểm d, Khoản 1, Điều 9, Luật tố cáo năm 2018 quy định: “Tố 

cáo tiếp khi có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá 
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nhân có thẩm quyền không đúng pháp luật hoặc quá thời hạn quy định mà tố cáo 

chưa được giải quyết”. Như vậy việc Công dân có đơn tố cáo tiếp là không có cơ 

sở để xem xét. Do đó, từ nay Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện, Ban Tiếp 

công dân huyện sẽ không xem xét và từ chối tiếp Công dân, từ chối tiếp nhận đơn 

với các nội dung trên. 

2. Vụ việc bà Phạm Thị Hoài Dinh, thôn Lam Thủy, xã Xuân Giang: Tiếp 

tục kiến nghị giải quyết dứt điểm việc bồi thường về đất để cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho gia đình bà đối với lô đất số 92 tại Khu tái định cư Dự án 

Cầu Bến Thủy 2 mà gia đình đã được bốc thăm trước đây. 

Về việc này, yêu cầu Tổ xác định giá đất cụ thể tiếp tục phối hợp với đơn 

vị tư vấn xác định giá đất cụ thể tại thửa đất dự kiến thu hồi có diện tích là 120 

m2 và lô đất số 92 có diện tích 242 m2 thuộc khu tái định cư phục vụ Dự án cầu 

Bến Thủy II để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng, mặt bằng tái định 

cư Dự án để xử lý dứt điểm kiến nghị của bà Phạm Thị Hoài Dinh theo quy định.  

II. Chủ trì phiên tiếp công dân yêu cầu 

- Tổ xác định giá đất cụ thể của huyện và các đơn vị liên quan thực hiện 

nghiêm các nội dung được giao. Kết quả giải quyết phải báo cáo UBND huyện 

đầy đủ, đúng 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 21/12/2020 của đồng 

chí Bí thư 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 vụ việc liên quan; 

- Lưu: VT, TCD.  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG   

 
 

 
 

Phan Quốc Trường 
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