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THÔNG BÁO
Kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/02/2021
Ngày 05/02/2021, tại Trụ sở Tiếp công dân 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 Ban thường vụ
Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện và đại diện các phòng, ban, đơn vị: Văn
phòng HĐND&UBND huyện, Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường,
Lao động - TB&XH, UBMTVN huyện, Hội Nông dân, Tòa án nhân dân, Viện
kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự và Công an huyện.
I. Kết quả cụ thể
Phiên tiếp công dân kỳ này, Hội đồng tiếp công dân huyện đã tiếp 02
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. Bà Lê Thị Lan, tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An kiến nghị: Gia đình bà
có 02 thửa đất tại khu tái định cư Dự án cầu Bến Thủy 2 thuộc diện được ghi nợ
tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; vừa qua Chi cục
Thuế huyện có thông báo yêu cầu gia đình nộp tiền sử dụng đất (đã ghi nợ trước
đây) và yêu cầu xuất trình Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp để
đối chiếu khi thực hiện thủ tục nộp tiền. Tuy nhiên, hiện tại bà không giữ các
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này nên không có để xuất trình cho Chi cục
Thuế. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan kiểm tra, xem
xét để bà được nhận lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các thửa đất nêu
trên và thực hiện nghĩa vụ tài chính đảm bảo thời gian theo thông báo của Chi
cục Thuế huyện.
Về việc này, chuyển đơn giao Phòng Tài nguyên - Môi trường chủ trì phối
hợp Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi nhánh huyện Nghi Xuân và Chi cục Thuế
huyện kiểm tra, xem xét cụ thể, giải quyết, trả lời công dân; báo cáo kết quả về
UBND huyện, Thanh tra và Ban Tiếp công dân huyện trước ngày 23/02/2021.
2. Ông Lương Bá Tý, tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An: Trình bày một số
nội dung liên quan đến đơn thư của ông đã gửi UBND huyện và các cơ quan
liên quan.
Về việc này, giao Ban Tiếp công dân huyện chủ trì, phối hợp phòng, ban,
đơn vị, đoàn, tổ xác minh liên quan rà soát cụ thể, tham mưu UBND huyện xử lý
theo quy định của pháp luật.
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II. Chủ trì phiên tiếp công dân yêu cầu
- Phòng Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi
nhánh huyện Nghi Xuân, Chi cục Thuế, Ban Tiếp công dân huyện thực hiện
nghiêm các nội dung được giao.
- 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 05/02/2021 của
đồng chí 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;
- Văn phòng HĐND-UBND; Thanh tra huyện;
- Các Phòng; TNMT, Tư pháp, Lao động - TBXH;
- TAND, Viện KSND, CC THADS, Công an huyện;
- VP ĐK đất đai - CN Nghi Xuân; CC Thuế huyện;
- UBNTTQ, Hội LHPN, Hội Nông dân huyện;
- UBND các xã có công dân được tiếp;
- Lưu: VT, TCD.
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