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THÔNG BÁO 

Kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/7/2022   
 

 

Ngày 05/7/2022, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, đồng chí Chủ tịch UBND 

huyện đã Chủ trì Phiên tiếp công dân định kỳ. Cùng tham dự có đại diện các 

phòng, ban, ngành, đoàn thể có liên quan. 

I. Kết quả cụ thể.  

Tại phiên tiếp công dân định kỳ này, có 10 công dân đăng ký tham dự 

(trong đó có 6 công dân ở xã Cổ Đạm), các công dân được Hội đồng Tiếp công 

dân huyện tiếp, giải thích, hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật.  Sau 

khi nghe ý kiến tham gia của các thành phần tham dự, Chủ trì Phiên tiếp công 

dân kết luận cụ thể đối với từng trường hợp: 

1. Bà Trịnh Thị Thanh, thôn 2, xã Xuân Lam trình bày nội dung: Đề 

nghị cấp có thẩm quyền xác định ranh giới cho bà được sinh sống trên thửa đất 

của bố mẹ bà là ông Trịnh Tiếu (chết năm 1981) và bà Đặng Thị Em (chết năm 

1984) sử dụng trước ngày 18/12/1980 để lại mà ông Trịnh Thế Tài (là cháu của 

bà) đang sinh sống trên thửa đất này.  

Về việc này, giao Ủy ban nhân dân xã Xuân Lam báo cáo lại nội dung 

phản ánh, tiếp tục làm việc với công dân, có văn bản trả lời công dân, hoàn thành 

trước ngày 20/7/2022. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường (Văn phòng đăng 

ký đất đai chi nhánh huyện Nghi Xuân phối hợp) tổ chức kiểm tra thực địa, giám 

sát, hướng dẫn trong quá trình giải quyết. 

2. Ông Trần Thúc Định và bà Hoàng Thị Phượng, thôn An Lạc, xã Cổ 

Đạm: Khiếu nại Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của UBND 

huyện buộc gia đình ông bà phải tháo dỡ lối đi vào nhà là trái quy định và không 

phù hợp với thực tế.  

Về việc này, giao UBND xã Cổ Đạm tiếp tục làm việc với công dân. 

Phòng Tư pháp tham mưu UBND huyện tổ chức kiểm tra thực địa, hoàn thành 

trước ngày 15/7/2022.  

3. Ông Phan Huy Dũng, thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm: (1) Phản 

ánh về việc Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm trả tiền bồi thường 

cho gia đình ông; (2) Không đồng ý với phương án bồi thường hạng mục nhà 1 

tầng với diện tích bồi thường là 25,5m
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Về việc này, (1) Yêu cầu Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng khẩn 

trương trả tiền bồi thường cho công dân, hoàn thành trước ngày 15/7/2022; (2) 

Giao Chủ tịch Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng có văn bản trả lời công 

dân, hoàn thành trước ngày 29/7/2022.  

4. Ông Trần Xuân Phong, thôn 10, xã Cổ Đạm:  Kiến nghị UBND xã Cổ 

Đạm chưa thực hiện các nội dung tại Kết luận số 294/TB-UBND ngày 28/3/2018 

của UBND huyện.  
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Về việc này, Giao UBND xã Cổ Đạm rà soát lại quá trình thực hiện các nội 

dung kết luận; giải quyết dứt điểm các kiến nghị của công dân. Hoàn thành và 

báo cáo UBND trước ngày 20/7/2022. Giao Phòng Tư pháp giám sát, hướng dẫn 

UBND xã. 

5. Bà Trần Thị Thanh Xuân, thôn Bắc Tây Nam, xã Cổ Đạm trình bày 

nội dung: Không thống nhất với Kết luận số 97/KL-CTUBND ngày 24/01/2022 

của UBND huyện.  

Về việc này, Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận thông tin
1
 để xem xét giải quyết. 

UBND huyện đã có báo cáo và gửi tài liệu liên quan theo yêu cầu. Đề nghị công 

dân chờ kết quả trả lời của cơ quan có thẩm quyền. 

6. Ông Trần Xuân Phong, thôn Hải Đông, xã Cổ Đạm trình bày nội 

dung: Vào năm 2021 Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa bên tặng cho là 

cha mẹ ông (ông Trần Đình Nghĩa (đã chết) và bà Nguyễn Thị Em) với bên được 

tặng cho là bà Trần Thị Chất, bà Trần Thị Hoa và bà Trần Thị Hợp (con gái của 

ông Trần Đình Nghĩa, bà Nguyễn Thị Em) có giả mạo chữ ký của bà Trần Thị 

Chất, bà Trần Thị Hoa và bà Trần Thị Hợp nhưng công chức Tư pháp xã Cổ 

Đạm vẫn thực hiện thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất là trái quy định của pháp 

luật.  

Về việc này, giao UBND xã Cổ Đạm kiểm tra làm rõ nội dung phản ảnh và 

tham mưu UBND huyện phương án xử lý (nếu có) trả lời công dân trước ngày 

14/7/2022. Giao Phòng Tư pháp, Tài nguyên Môi trường giám sát, hướng dẫn 

UBND xã trong quá trình thực hiện.  

7. Ông Nguyễn Văn Hồng, thôn Kỳ Tây, xã Cổ Đạm: Đề nghị các cấp 

có thẩm quyền xem xét, tạo điều kiện để Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp của 

ông có 01 thửa đất khoảng 300 m
2
 cho thuê hay bằng hình thức hợp pháp nào đó 

để ông sử dụng làm nhà mái che để trang thiết bị, máy móc phục vụ dịch vụ sản 

xuất nông nghiệp.  

Về việc này, giao UBND xã Cổ Đạm rà soát quỹ đất của địa phương, khẩn 

trương xem xét, giải quyết theo đề nghị của công dân, hoàn thành trước ngày 

14/7/2022. Giao các phòng Kinh tế hạ tầng, TNMT hướng dẫn UBND xã trong 

quá trình thực hiện. 

8. Ông Đậu Xuân Dần, thôn Hồng Khánh, xã Xuân Giang: Đề nghị 

UBND huyện cung cấp Bản đồ 299 cho ông.  

Về việc này, giao Ban Tiếp công dân phối hợp với các đơn vị liên quan 

cung cấp cho công dân, hoàn thành trước ngày 14/7/2022.  

9. Ông Lương Bá Tý, tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An trình bày nội 

dung: Kiến nghị UBND huyện giải quyết việc Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất của 03 hộ gia đình Hoàng Thị Hoàn, Trần Đình Giao, Trần Phương Đông đã 

được UBND huyện cấp năm 2004 nhưng bị thất lạc, chưa trả cho công dân. Ông 

đề nghị UBND huyện giải quyết kiến nghị của ông, không chuyển UBND thị trấn 

Xuân An giải quyết.  

                                                           
1
 Công văn số 368/TT-NV1, ngày 27/6/2022 của Thanh tra tỉnh về việc báo cáo và cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đối với 

vụ việc bà Trần Thị Thanh Xuân, trú tại thôn Bắc Tây Nam, xã Cổ Đạm không thống nhất với Kết luận số 97/KL-CTUBND 

ngày 24/01/2022 của Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân.  
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Về việc này, Giao UBND thị trấn Xuân An rà soát báo cáo quá trình giải 

quyết đơn kiến nghị của công dân trước ngày 14/7/2022. Phòng TNMMT, Ban 

tiếp công dân hướng dẫn trả lời công dân trước ngày 20/7/2022.  

10. Ông Lương Bá Hợi, thôn Hồng Khánh, xã Xuân Giang: Đề nghị 

cấp có thẩm quyền tiến hành kiểm tra thực địa diện tích đất tại hộ ông Nguyễn 

Ngọc Lợi và bà Đinh Thị Quả tại thôn Hồng Khánh, xã Xuân Giang.  

Về việc này, ngày 01/7/2022 Ban Tiếp công dân đã nhận được đơn của 

công dân trình bày nội dung trên, Giao phòng Tài nguyên Môi trường khẩn 

trương rà soát trả lời công dân trước ngày 14/7/2022.  

II. Chủ trì Phiên tiếp công dân yêu cầu: 

- UBND xã Cổ Đạm là rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đề xuất các giải pháp 

để làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, giải quyết dứt điểm các tồn 

đọng; báo cáo UBND huyện trước ngày 14/7/2022; 

- Các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm 

trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn, thư của công dân; phải xem việc tiếp 

công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân 

là nhiệm vụ thường xuyên, gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng 

đầu trong việc để công dân khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp. Tăng cường đối thoại 

với Nhân dân, làm tốt công tác dân vận, hòa giải nhằm hạn chế các mâu thuẫn 

phát sinh và giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân 

ngay từ cơ sở. 

- Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn có các vụ việc chưa được 

giải quyết, yêu cầu khẩn trương xây dựng phương án, lộ trình cụ thể để giải quyết 

dứt điểm các vụ việc; định kỳ báo cáo kết quả giải quyết về UBND huyện, Ban 

Tiếp công dân theo 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. 

Trên đây là kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/7/2022 của 
Chủ tịch UBND huyện./. 

 
  

Nơi nhận:  
- Ủy ban Kiểm tra, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh; 

- 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; 

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

- Văn Phòng Đăng ký đất đai - CN Nghi Xuân; 

- UBMTTQ huyện Nghi Xuân; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Công dân được tiếp; 

- Lưu: VT, TCD. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÕNG 

PHÓ VĂN PHÕNG 

 

 

 

 

 

Trần Anh Sơn 

 


		sonta.nx@hatinh.gov.vn
	2022-07-07T17:13:03+0700


		ubnghixuan@hatinh.gov.vn
	2022-07-07T17:26:03+0700


		2022-07-07T17:26:23+0700


		2022-07-07T17:26:38+0700




