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Ngày 21 tháng 11 năm 2022, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, đồng chí Bí 

thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện đã chủ trì Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 

2022. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện 

liên quan. 

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

dự, Chủ trì Phiên tiếp công dân kết luận: 

1. Ông Phạm Đình Tiến, tổ dân phố 6, thị trấn Xuân An: Không đồng ý 

với trả lời của UBND thị trấn Xuân An, tại Văn bản số 311/UBND-ĐC ngày 

07/11/2022.  

Về việc này, chủ trì có ý kiến như sau: Giao Ban Quản lý Đầu tư xây dựng 

cơ bản huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn 

thành việc cắm mốc quy hoạch, tim đường trước ngày 25/11/2022 (trong điều 

kiện thời tiết thuận lợi không mưa).  

2. Bà Hoàng Thị Dung và ông Nguyễn Hà Trường, tổ dân phố Hồng 

Lam, thị trấn Tiên Điền: Không đồng ý với trả lời của UBND thị trấn Tiên Điền 

tại Văn bản số 159/UBND-ĐC ngày 28/9/2022. 

Về việc này, UBND thị trấn Tiên Điền đã có văn bản trả lời cụ thể các nội 

dung kiến nghị của ông, bà. Nếu ông, bà không nhất trí đề nghị ông, bà thực hiện 

quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. 

3. Ông Ngụy Văn Nam, thôn Phúc Tuy, xã Xuân Viên: (1) Đề nghị cấp 

đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; (2) Đề nghị được đền bù đất sản xuất 

nông nghiệp cho bố, mẹ ông thuộc vùng đất đồng Nhà Ê. 

Đối với nội dung 1: Đề nghị ông liên hệ Văn phòng Đăng ký đất đai chi 

nhánh Nghi Xuân thực hiện việc đo đạc để làm thủ tục cấp đổi Giấy CNQSDĐ 

theo quy định. 

Đối với nội dung 2: Giao UBND xã Xuân Viên xem xét, kiểm tra, rà soát 

trả lời nội dung kiến nghị công dân trước 20/12/2022. 

4. Bà Lê Thị Hồng, thôn Song Nam, xã Cương Gián: Đề nghị công nhận 

lại diện tích đất ở trước 18/12/1980 đối với thửa đất của gia đình bà hiện đang ở 

tại thôn Song Nam, theo bà có một số hộ giống trường hợp bà vẫn được xem xét 

cấp đất ở trước năm 1980. 

Về việc này UBND xã Cương Gián đã có Văn bản trả lời cụ thể: thửa đất 

của bà Lê Thị Hồng sử dụng có nguồn gốc trước ngày 15/10/1993, hộ sử dụng 
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vào mục đích đất ở từ năm 1982, không đủ điều kiện đăng ký đất ở sử dụng trước 

ngày 18/12/1980. Trường hợp bà có nhu cầu đăng ký thêm diện tích đất ở, đề 

nghị bà làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

Nếu bà phát hiện các trường hợp giống gia đình bà được công nhận đất ở 

trước năm 1980 đề nghị bà thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của 

pháp luật. 

5. Hoàng Thị Thận, thôn Song Hải, xã Cương Gián: Đề nghị xác định 

diện tích đất bà Hoàng Thị Thận được thừa kế theo di chúc của cha mẹ bà. 

Về việc này, hiện nay bà Hoàng Thị Cúc (em ruột bà Thận) đã có đơn khởi 

kiện tại Tòa án nhân dân tỉnh, vì vậy đề nghị bà chờ kết quả giải quyết của Tòa án 

nhân dân tỉnh. 

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

vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm 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.  

Trên đây là kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 21/11/2022 của 
đồng chí Bí thư Huyện ủy; đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân; đồng chí Phó 

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; 

- VP 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; 

- Ban Quản lý Đầu tư xây dựng cơ bản 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 

 


		sonta.nx@hatinh.gov.vn
	2022-11-23T10:02:51+0700


		ubnghixuan@hatinh.gov.vn
	2022-11-23T10:12:44+0700


		2022-11-23T10:13:05+0700


		2022-11-23T10:13:20+0700




