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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   08  tháng  12 năm 2021 
   

 

THÔNG BÁO 

Kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 06/12/2021 

         

Ngày 06/12/2021, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, đồng chí Chủ tịch 

UBND huyện đã chủ trì Phiên tiếp công dân định kỳ. Cùng dự có đồng chí Phó 

Chủ tịch HĐND huyện và đại diện các phòng, ban, đơn vị: Uỷ ban kiểm tra 

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

và Môi trường, Lao động - TB&XH, Văn phòng đăng ký đất đai - Chi nhánh 

huyện Nghi Xuân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành 

án dân sự. 

I. Kết quả cụ thể 

Phiên tiếp công dân kỳ này, Hội đồng tiếp công dân huyện đã tiếp 03 

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. Ông Phan Đình Danh, tổ dân phố 2, thị trấn Tiên Điền: Gia đình ông 

trúng đấu giá 01 lô đất ở khu xen dặm dân cư Nhà Trành, đã được cấp 

GCNQSD đất năm 2016, trong đó thể hiện thửa đất bám 02 mặt đường (phía 

Bắc và phía Tây), tuy nhiên, từ khi giao đất thực địa cho đến nay con đường 

phía Tây vẫn chưa được giải phóng mặt bằng. Mặc dù gia đình đã kiến nghị 

nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm.  

Về việc này, giao UBND thị trấn Tiên Điền tập trung giải quyết dứt điểm 

vụ việc, trả lời công dân và báo cáo kết quả về UBND huyện, Thanh tra huyện, 

Ban Tiếp công dân huyện trước ngày 25/12/2021. 

2. Bà Hoàng Thị Hà, tổ dân phố Minh Quang, thị trấn Tiên Điền: Đề nghị 

kiểm tra, xem xét, giải quyết chỗ thoát nước cho gia đình bà; theo bà, trước đây 

khi mùa mưa lũ đến thì nước thoát vào ao liền kề nhà bà, tuy nhiên, tháng 

6/2021, UBND thị trấn đã hợp thức diện tích ao này cho hộ ông Lê Văn Bé, sau 

đó ông Bé xây bờ bao dẫn đến không có chỗ thoát nước, gây ngập úng, ảnh 

hưởng đến đời sống sinh hoạt của gia đình bà 

Về việc  này, chuyển đơn giao UBND thị trấn Tiên Điền kiểm tra, xem 

xét cụ thể, giải quyết dứt điểm và trả lời công dân theo quy định; báo cáo kết 

quả về UBND huyện, Ban Tiếp công dân huyện trước ngày 25/12/2021. 

3. Ông Hồ Văn Hùng, tổ dân phố Phong Giang, thị trấn Tiên Điền (người 

nhận ủy quyền của ông Phan Văn Nguyên, tổ dân phố 1, thị trấn Tiên Điền): 
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Tiếp tục đề nghị giải quyết công nhận lại diện tích đất ở cho gia đình ông; mặc 

dù đã nộp hồ sơ từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm 

Về việc này, giao UBND thị trấn Tiên Điền khẩn trương giải quyết dứt 

điểm vụ việc và trả lời công dân theo quy định; báo cáo kết quả giải quyết về 

UBND huyện, Ban Tiếp công dân huyện trước ngày 25/12/2021. 

II. Chủ trì phiên tiếp công dân yêu cầu 

- Hệ thống chính trị thị trấn Tiên Điền quan tâm giải quyết tâm tư, 

nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tập trung xử lý các vụ việc phát sinh ở 

cơ sở, hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện vượt cấp. 

- UBND thị trấn Tiên Điền thực hiện nghiêm túc, đúng thời hạn các nội 

dung được giao.  

- Phòng Nội vụ theo dõi tình hình thực thi công vụ của các đơn vị, địa 

phương làm căn cứ đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân hàng năm. 

- 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 06/12/2021 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  

– TB&XH, Nội vụ; 

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

- VP ĐK đất đai - CN Nghi Xuân; 

- UBNTTQ, Hội LHPN, Hội Nông dân huyện; 

- 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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