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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  26 tháng 10 năm 2021         

 

THÔNG BÁO 

Kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 20/10/2021 
         

Ngày 20/10/2021, 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 

Viết Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Phiên tiếp công dân định 

kỳ. Cùng dự có đại diện các phòng, ban, đơn vị: Ủy ban kiểm tra, Văn phòng 

Huyện ủy, Văn phòng HĐND&UBND huyện, Thanh tra, Tư pháp, Tài nguyên 

và Môi trường, Lao động - TBXH huyện; Văn phòng Đăng ký đất đai - Chi 

nhánh huyện Nghi Xuân, UBMTQVN huyện, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi 

hành án dân sự, Công an huyện. 

Phiên tiếp công dân kỳ này, số công dân đăng ký theo danh sách có 06 

trường hợp, trong đó 02 trường hợp được Ban Tiếp công dân huyện tiếp, hướng 

dẫn theo quy định; 04 trường hợp được Hội đồng tiếp công dân huyện tiếp. 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. Công dân, thôn Hội Quý, xã Xuân Hội: Tố cáo ông Trịnh Quang Luật-

Chủ tịch UBND xã Xuân Hội có một số hành vi vi phạm trong việc thực hiện 

nhiệm vụ công vụ. Cụ thể, ngày 07/8/2021 chỉ đạo cán bộ dưới quyền đem máy 

cẩu đến thửa đất của ông Trần Kim Quế tại xứ Đồng Su (giáp đền Cả) để phá 

hủy bờ bao, chiếm dụng đất trái pháp luật để làm đường nội đồng; ngày 

20/8/2021 chỉ đạo chôn rác tại thửa đất của ông Trần Kim Quế ở xứ Su Rào; 

ngày 31/8/2021 đem máy cẩu cùng lực lượng thôn, xã đến thửa đất của ông 

Trần Kim Quế tại xứ đồng Trộp (đất của gia đình ông Trần Kim Quế được 

UBND xã chuyển đổi từ nơi khác đến) để phá hủy bờ bao (vị trí giáp với thửa 

đất của hộ dân xã Xuân Trường). 

Về việc này, giao Ban Tiếp công dân huyện chủ trì, phối hợp với các 

phòng, ban liên quan tổ chức làm việc với công dân vào chiều ngày 22/10/2021 

để làm rõ nội dung đơn, tham mưu xử lý đơn theo quy định.  

2. Bà Phan Thị Khánh và bà Nguyễn Thị Hương Giang (mẹ và em vợ của 

ông Nguyễn Văn Lập), thôn Yên Nam, xã Xuân Yên: Đề nghị cấp GCNQSD đất 

cho hộ ông Nguyễn Văn Lập đối với thửa đất ông mua của UBND xã Xuân Yên 
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năm 2006 ở vùng Đàng Ngang, xã Xuân Yên. Mặc dù đã kiến nghị nhiều lần 

nhưng đến nay vẫn chưa được cấp GCNQSD đất. 

Về việc này, đề nghị gia đình ông Nguyễn Văn Lập tiếp tục phối hợp với 

UBND xã Xuân Yên để giải quyết dứt điểm vụ việc.  

3. Ông Trần Tuấn Định và bà Trần Thị Nhỏ, thôn Xuân Áng, xã Xuân 

Viên: Đề nghị giám định điểm chỉ của bà Trần Thị Nhỏ trong hồ sơ tặng cho 

quyền sử dụng đất của bà Trần Thị Nhỏ cho ông Nguyễn Tùng và bà Trần Thị 

Tuyến; ông, bà cho rằng dấu vân tay trong hồ sơ không phải của bà Trần Thị 

Nhỏ nên hợp đồng tặng cho đó không có giá trị pháp lý để làm căn cứ cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho cho ông Nguyễn Tùng và bà Trần Thị Tuyến.  

Trước khi ông Định trình bày trực tiếp tại phiên tiếp dân này thì UBND 

huyện đã nhận được đơn của ông (đơn gửi UBND huyện và đơn do Văn phòng 

Huyện ủy chuyển đến tại Văn bản số 38-PC/VPHU ngày 07/10/2021) với nội 

dung tương tự như trên. Về việc này, Hội đồng tiếp dân huyện hướng dẫn bà 

Trần Thị Nhỏ gửi đơn hoặc trực tiếp Tòa án nhân dân để khởi kiện vụ án tranh 

chấp dân sự, đề nghị hủy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa bà với ông 

Nguyễn Tùng và bà Trần Thị Tuyến.  

4. Công dân, thôn An Lạc, xã Cổ Đạm trình bày một số nội dung sau: (1) 

Phản ánh việc ông Phan Văn Dực được cấp GCNQSD đất nông nghiệp đối với 

phần diện tích 511m2 trước đây trong Kết luận giải quyết tố cáo của UBND xã 

xác định là đất lấn chiếm, thuộc quy hoạch đất xen dặm dân cư, đã được xã cắm 

mốc để thực hiện thu hồi, theo ông như vậy là không đúng quy định của pháp 

luật. (2).Phản ánh việc năm 2019 Đảng ủy Cổ Đạm đã kết luận việc cấp 1000m2 

đất nông nghiệp cho con trai ông Dương Ngọc Đệ là không đúng quy định và đề 

nghị UBND xã Cổ Đạm thu hồi nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. (3) Tố cáo 

ông Phan Đình Ca, Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm lợi dụng chức vụ quyền hạn ký 

ban hành Kết luận số 01/KL-CTUBND ngày 28/9/2021 sai sự thật. 

Đối với nội dung (1), trước khi công dân trình bày trực tiếp tại phiên tiếp 

dân này thì UBND huyện đã nhận được đơn của công dân do Ban nội chính 

Tỉnh ủy chuyển đến tại Văn bản số 25-CĐ/BNCTU ngày 09/9/2021. Về việc 

này, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 1871/UBND-VP chuyển đơn đến 

UBND xã Cổ Đạm để kiểm tra, làm rõ các nội dung, trả lời công dân và báo cáo 

kết quả về UBND huyện, Thanh tra huyện và Ban Tiếp công dân huyện trước 

ngày 28/10/2021. Đề nghị công dân chờ kết quả.  

Đối với nội dung (2), trên cơ sở kết quả báo cáo của Thanh tra huyện tại 

Văn bản số 69/TT ngày 15/10/2021, giao Ban Tiếp công dân huyện tham mưu 

UBND huyện ban hành thông báo về việc không thụ lý giải quyết tố cáo.  
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III. Chủ trì phiên tiếp công dân yêu cầu 

- Ban Tiếp công dân huyện 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 20/10/2021 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; UBMTTQ, 

- Văn phòng HĐND-UBND; Thanh tra huyện; 

- Các Phòng; TNMT, Tư pháp, LĐ-TBXH; NN-PTNT; 

- TAND, Viện KSND, CC THADS, Công an huyện; 

- VP ĐK đất đai - CN Nghi Xuân; Ban GPMB;  

- UBND các xã có công dân được tiếp; 

- Các công dân được tiếp; 

- Lưu: VT, TCD.  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 
 

 
 

Phan Quốc Trường 
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