
 

 

 
 

 

M                       THÔNG BÁO 

kết luận của đồng chí Bí thư Thị ủy tại buổi tiếp dân định kỳ tháng 5/2020 

 
 

 

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về 

trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với 

dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, ngày 13/5/2019, tại cơ quan Thị 

ủy Hồng Lĩnh, đồng chí Đặng Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy đã chủ trì 

phiên tiếp dân định kỳ tháng 5/2020. 

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Uỷ ban Kiểm tra, Văn 

phòng Thị ủy; đại diện lãnh đạo UBND Thị xã và các phòng: Tài nguyên - Môi 

trường, Nội vụ, LĐTB&XH; các đồng chí: Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng 

ký quyền sử dụng đất, Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng, Phó Chủ tịch UBND 

phường Đậu Liêu.  

Số công dân đăng ký: 32 người. 

Số công dân tham dự: 19 người. 

Các nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân và kết luận của đồng 

chí Bí thư Thị ủy:  

1. Ông Phạm Minh Điền, Tổ dân phố 5, phường Đậu Liêu, phản ánh việc 

thực hiện Thông báo kết luận số 36/TB-CAHL, ngày 10/12/2019 của Công an Thị 

xã Hồng Lĩnh, đến nay ông chưa nhận được kết quả xử lý đối với các đảng viên có 

vi phạm?  

Sau khi nghe đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thị ủy báo cáo kết quả 

giải quyết vụ việc, đồng chí Bí thư Thị ủy kết luận: 

Sau khi có Thông báo kết luận của Công an Thị xã, Thường trực Thị ủy đã 

giao Uỷ ban Kiểm tra Thị ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 

các đảng viên tại Hợp tác xã NNDVTH Đậu Liêu. Đến nay, UBKT Thị ủy đã tiến 

hành xử lý kỷ luật 5/6 đảng viên (còn 01 đ/c đang trong thời gian nghỉ sinh, theo 

quy định thì chưa xử lý). Giao Uỷ ban Kiểm tra Thị ủy chỉ đạo Đảng ủy phường 

Đậu Liêu thông báo kết quả xử lý kỷ luật các đảng viên vi phạm đến cán bộ, đảng 

viên và người tố cáo theo quy định; đồng thời làm việc với ông Phạm Minh Điền 

để giải thích rõ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. 

2. Ông Nguyễn Đình Thanh và 07 ông, bà đại diện cho 57 hộ gia đình có 

đất sau khu dân cư 1-2-3, phường Đậu Liêu, đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Đất làng sốt rét). 
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Sau khi nghe đồng chí Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường báo cáo tiến 

độ thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Thị ủy tại buổi tiếp dân định kỳ Tháng 

10/2019, đồng chí Bí thư Thị ủy giao Phòng Tài nguyên - Môi trường tiếp tục tham 

mưu UBND Thị xã đăng ký làm việc với Sở Tài nguyên - Môi trường để sớm trả 

lời cho nhân dân. 

3. Bà Nguyễn Thị Quy, Tổ dân phố 10, phường Bắc Hồng, đề nghị cấp 

Bằng Huy chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhì cho ông Trần Tương và hỏi 

chế độ cho ông (hiện nay ông đã mất). 

Sau khi nghe đồng chí Trưởng Phòng LĐTB&XH phát biểu, đồng chí Bí thư 

Thị ủy đề nghị bà Nguyễn Thị Quy đến gặp cán bộ, công chức Phòng Nội vụ, 

UBND thị xã để được hướng dẫn làm các thủ tục đề nghị cấp lại Bằng Huy chương 

cho ông Trần Tương. 

4. Bà Sử Thị xoan, Tổ dân phố 10, phường Bắc Hồng, phản ánh việc 

UBND phường Bắc Hồng không thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho gia đình bà. 

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Giám đốc Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký quyền sử dụng đất và đồng chí Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng về lý 

do chưa thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà 

Xoan, đồng chí Bí thư Thị ủy kết luận: 

Giao Uỷ ban nhân dân phường Bắc Hồng chủ trì, phối hợp với các phòng, 

đơn vị chức năng tổ chức xác định cụ thể, chính xác ranh giới giữa đất ông Mùi và 

đất gia đình bà Xoan, đồng thời xem xét hồ sơ và thực trạng khu đất ông Hòa 

chuyển nhượng cho gia đình bà Xoan, trên cơ sở đó để quyết định cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Xoan theo quy định đối với khu đất 

chuyển nhượng.  

5. Các ông, bà đại diện cho 31 hộ ở Tổ dân phố 10, phường Bắc Hồng, 

kiến nghị về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ.  

Sau khi nghe đồng chí Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường báo cáo tình 

hình, thực trạng sử dụng đất của các hộ gia đình, đồng chí Bí thư Thị ủy kết luận:  

Giao UBND thị xã chỉ đạo phòng Tài nguyên - Môi trường, UBND phường 

Bắc Hồng tổ chức rà soát, xác định chính xác nguồn gốc đất của các hộ đang sử 

dụng; trên cơ sở kết quả rà soát, đề xuất phương án xử lý báo cáo Ban Thường vụ 

Thị ủy cho ý kiến chỉ đạo. 

6. Ông Nguyễn Hùng Sơn, Tổ dân phố 10, phường Bắc Hồng, kiến nghị:  

- Đất bố mẹ ông khai hoang năm 1980, hiện nay đang sử dụng, đề xuất được 

cấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình. 

- Hiện nay, trong lúc chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề 

xuất cho gia đình được xây dựng lán trại tạm thời để phục vụ sản xuất, tăng thu 

nhập cho gia đình. 



 

 

Sau khi nghe báo cáo của các cơ quan chức năng và Chủ tịch UBND phường 

Bắc Hồng, đồng chí Bí thư Thị ủy kết luận: 

- Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Thực hiện cùng với 31 hộ 

gia đình ở Tổ dân phố 10, phường Bắc Hồng. 

- Về việc xin xây dựng lán trại tạm thời phục vụ sản xuất, tăng thu nhập cho 

gia đình: Giao UBND phường Bắc Hồng chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị 

chức năng xem xét tạo điều kiện cho gia đình ông Nguyễn Hùng Sơn, nhưng phải 

đảm bảo đúng quy định của pháp luật. 

Trên đây là kết luận của đồng chí Bí thư Thị ủy tại buổi tiếp dân định kỳ 

Tháng 5/2020, yêu cầu UBND Thị xã và các phòng, đơn vị, địa phương liên quan 

tổ chức thực hiện nghiêm túc, báo cáo kết quả với đồng chí Bí thư Thị ủy tại buổi 

tiếp dân định kỳ Tháng 6/2020. 

                     

 

  

 

    

      

  

 

 

 

 

 

 
 

Nơi nhận: 
- Ban Nội chính Tỉnh ủy (b/c); 

- Ban Thường vụ Thị uỷ; 

- Các ban đảng, UBKT, VP Thị ủy; 

- Ủy ban nhân dân thị xã; 

- Các phòng, ban, nghành liên quan; 

- UBND P Bắc Hồng, P Đậu Liêu; 

- Cơ quan liên quan; 

- Lưu VP, UBKT ThU.                                                          

                   T/L BAN THƯỜNG VỤ  

     CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

(Đã ký) 

 

                         

                          Đặng Ngọc Sơn 
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