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THÔNG BÁO
Kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/01/2022
Ngày 05/01/2022, 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
Hoàng Hữu Hiệp, 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, UBMTTQ huyện, Tòa án nhân dân, Viện
kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, Công an huyện.
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 Trần Xuân Phong, thôn An Lạc, xã Cổ Đạm trực tiếp kiến nghị nội
dung sau: Đề nghị xử lý dứt điểm kết luận nội dung tố cáo về quản lý, thu chi
tiền đóng góp xây dựng nông thôn mới 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 294/TB-UBND ngày 28/3/2018.
Giao UBND xã Cổ Đạm nghiêm túc xử lý dứt điểm các nội dung đã có
kết luận; chủ trì và cùng tổ hòa giải cơ sở tổ chức làm việc với các thành phần
có liên quan đến nội dung thu chi tiền đóng góp xây dựng nông thôn mới (giải
quyết tranh chấp dân sự giữa các bên). Hoàn thành trước ngày 28/01/2022.
2. Công dân, thôn Bắc Tây Nam, xã Cổ Đạm trực tiếp tố cáo, kiến nghị
nội dung sau: (1) Tố cáo một số cán bộ xã Cổ Đạm làm sai lệch hồ sơ, nguồn gốc
đất để đề nghị UBND huyện cấp GCNQSD đất cho ông Phan Văn Huân với diện
tích 172m2 đất là sai quy định, mặc dù UBND huyện đã thành lập Đoàn xác minh
tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả; (2) Đề nghị thu hồi 190,8m2 đất - phần diện
tích ông Phan Văn Huân lấn chiếm đã được UBND xã Cổ Đạm kết luận tuy nhiên
đến nay vẫn chưa thực hiện thu hồi.
- Đối với nội dung thứ nhất, UBND huyện giao Đoàn xác minh (thành lập
theo Quyết định số 4267/QĐ-CTUBND ngày 26/10/2021 của Chủ tịch UBND
huyện) khẩn trương tham mưu UBND huyện Kết luận nội dung tố cáo hoàn thành
trước ngày 10/01/2022.
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- Đối với nội dung thứ hai, UBND huyện giao UBND xã Cổ Đạm kiểm tra,
làm rõ, trả lời công dân theo quy định và báo cáo kết quả về UBND huyện, Ban
Tiếp công dân huyện trước ngày 10/01/2022.
3. Bà Trần Thị Nhuần, thôn Phú Quý, xã Xuân Hội trực tiếp kiến nghị nội
dung liên quan đến việc tiếp tục đề nghị giải quyết việc đất đai của gia đình bà
đối với thửa đất được giao tại thị trấn Xuân An giai đoạn 1992-1994
Giao Đoàn kiểm tra, xác minh (thành lập theo Quyết định số 2699/QĐUBND ngày 05/10/2020 của UBND huyện) chuẩn bị các nội dung phục vụ buổi
làm việc xin ý kiến các sở, ngành để thống nhất phương án giải quyết dứt điểm
vụ việc (dự kiến từ ngày 10 đến ngày 14/01/2022).
II. Chủ trì phiên tiếp công dân yêu cầu
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước,
kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực
đất đai theo quy định của pháp luật.
- Ban Tiếp công dân huyện, Đoàn xác minh thành lập theo Quyết định số
4267/QĐ-CTUBND ngày 26/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện; Đoàn kiểm tra,
xác minh thành lập theo Quyết định số 2699/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của
UBND huyện; UBND xã Cổ Đạm 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 05/01/2022 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;
- UBNTTQ, Hội LHPN, Hội Nông dân huyện;
- UBND các xã có công dân được tiếp;
- Các công dân được tiếp;
- Lưu: VT, TCD.
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