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THÔNG BÁO 

Kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 22/8/2022   
 

 

Ngày 22 tháng 8 năm 2022, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, đồng chí Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã chủ 

trì Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2022. Cùng dự có đại diện lãnh đạo 

phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện liên quan. 

Sau khi nghe các công dân trình bày, ý kiến phát biểu của các thành phần 

tham dự, Chủ trì Phiên tiếp công dân kết luận: 

1. Ông Phan Xuân Sinh, tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An: Không nhất trí 

với Văn bản số 1974/TB-UBND ngày 19/8/2022 của UBND huyện. 

Ban Tiếp công dân huyện đã giải thích cho công dân được rõ các nội dung 

trả lời của UBND huyện tại Văn bản số 1974/TB-UBND là đúng quy định pháp 

luật và không thụ lý đơn của công dân liên quan đến các vấn đề đã giải quyết.  

2. Ông Trần Xuân Phong, thôn Hải Đông, xã Cổ Đạm: Đề nghị UBND 

huyện giải quyết các Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đã xác định có giả 

mạo chữ ký.  

Giao Phòng Tư pháp phối hợp với UBND xã Cổ Đạm xem xét, giải quyết 

kiến nghị của công dân, hoàn thành trước ngày 20/9/2022.  

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

UBND huyện có văn bản trả lời các nội dung kiến nghị của công dân.  

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện văn bản trả 

lời công dân, hoàn thành trước ngày 05/9/2022.  

4. Ông Trần Văn Viện, thôn 3, xã Xuân Hồng: Đề nghị làm rõ việc 

UBND xã Xuân Hồng thu hồi đất của gia đình tôi với lý do tôi có khoản nợ với 

Hợp tác xã Lam Sơn là không đúng.   

Giao UBND xã Xuân Hồng xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật; 

trả lời công dân, báo cáo UBND huyện trước ngày 15/9/2022.  

5. Ông Lê Văn Phượng, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình: kiến 

nghị, phản ánh liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường GPMB thực hiện dự án 

Khu du lịch Xuân Thành đối với thửa đất của bố mẹ ông Phượng (là ông Lê Văn 

Tơn và bà Trần Thị Dần, đã chết) tại xã Xuân Thành. 

Về việc này, UBND xã Xuân Thành đã có trả lời ông Lê Văn Phượng và 

báo cáo UBND huyện; hiện nay Tổ công tác liên ngành của Tỉnh (được thành lập 

theo Quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 18/6/2020) đã soát xét trình UBND 

tỉnh xem xét, quyết định. Sau khi có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể của 

UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan, UBND huyện sẽ xử lý theo quy định.  
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6. Bà Nguyễn Thị Oanh, thôn Lâm Vượng, xã Xuân Liên: Kiến nghị cơ 

quan có thẩm quyền xác định lại diện tích đất của gia đình tôi tại xã Xuân Liên.  

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Văn phòng Đăng ký 

đất đai chi nhánh huyện Nghi Xuân tiến hành kiểm tra thực địa xác định diện tích 

đất của công dân, hoàn thành trước ngày 26/9/2022.  

7. Bà Nguyễn Thị Tỉu, thôn Trung Vượng, xã Xuân Liên: Đề nghị 

UBND xã Xuân Liên cấp đất ở cho tôi theo chế độ người có công với cách mạng 

tại xã Xuân Liên. 

Giao UBND xã Xuân Liên hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục để 

được cấp đất theo quy định. Trong quá trình thực hiện cần xin ý kiến của Phòng 

Lao động, Thương binh và Xã hội, hoàn thành trước ngày 26/9/2022. 

8. Yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, thị trấn có các 

vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm theo Báo cáo số 56/BC-BTCD ngày 

19/8/2022 của Ban Tiếp công dân huyện 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, gửi về UBND huyện, Ban Tiếp công dân theo quy định để tổng hợp. Giao 

Ban Tiếp công dân theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị; kịp thời báo 

cáo kết quả thực hiện, đề xuất UBND huyện có biện pháp chấn chỉnh, phê bình, 

xử lý kỷ luật đối với các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.  

Lưu ý:  

- Đối với Lãnh đạo các phòng chuyên môn khi giao việc cho công chức 

cần quan tâm chất lượng nội dung tham mưu, tránh tình trạng làm cho xong việc, 

hiệu quả thấp, làm mất nhiều thời gian chỉnh sửa dẫn đến các vụ việc kéo, gây 

bức xúc cho công dân. 

- Đối với Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn cần phải phát huy tinh thần, 

trách nhiệm, tăng cường công tác đối thoại và giải quyết đơn của công dân, tránh 

tình trạng đùn đẩy lên cấp trên. Đơn vị nào để công dân phản ánh, kiến nghị, 

khiếu nại, tố cáo vượt cấp nhiều thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước 

UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện.  

Trên đây là kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 22/8/2022 của 
đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

huyện./. 

 
  

Nơi nhận:  
- 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 huyện; Thanh tra huyện; 

- Các phòng: TNMT, Tư pháp, Lao động - TBXH; 

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

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

- UBMTTQ huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Công dân được tiếp; 

- Lưu: VT, TCD. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
Trần Anh Sơn 
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