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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HỒNG LĨNH 

 

Số:  37 /TB-UBND 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Hồng Lĩnh, ngày 02 tháng 3 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ, đột xuất và tiếp công dân thường xuyên; 

xử lý, giải quyết đơn thư trong tháng 02 năm 2020 

 

Trong tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh duy trì tốt 

việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất và tiếp công dân thường xuyên, theo đúng quy 

định; giải quyết kịp thời các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.  

Thường trực tiếp công dân Thị xã tiếp 15 lượt người, nhận 08 đơn thư, nội 

dung đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo trên các lĩnh vực: Tranh chấp 

đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh trong đô thị… đã giải 

thích cho 15 công dân hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến nội dung 

phản ánh, kiến nghị và hướng dẫn đến cơ quan có thẩm quyền để được giải 

quyết nội dung phản ánh, kiến nghị; tiếp nhận, trình lãnh đạo UBND thị xã xem 

xét, giao các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan tham mưu giải quyết 08 đơn.  

I. KẾT QUẢ TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ THÁNG 02 NĂM 2020:  

Trong tháng Chủ tịch UBND thị xã duy trì nghiêm túc việc tiếp công dân 

định kỳ vào ngày 05 và ngày 20, tuy nhiên trong ngày tiếp công dân định kỳ 

không có công dân đến đề nghị Chủ tịch UBND thị xã tiếp.  

II. KẾT QUẢ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ, GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC TRONG 

THÁNG 02 NĂM 2020 

1. Ngày 18/02/2020, nhận Văn bản số 23/CV-MTTQ-BTT ngày 

12/02/2020 về việc đề nghị trả lời kết quả giải quyết đơn thư công dân của Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, nội dung: Đề nghị UBND thị xã 

nghiên cứu giải quyết đơn của ông Phan Công Chiến, thường trú tổ dân phố 

Đồng Thuận, phường Đức Thuận, trả lời bằng văn bản cho Thường trực Ủy ban 

MTTQ tỉnh được biết trước ngày 03/3/2020.  

Sau khi nhận văn bản, Chủ tịch UBND thị xã giao Thanh tra thị xã tham 

mưu Văn bản báo cáo giải quyết đơn của ông Phan Công Chiến cho Thường 

trực Ủy ban MTTQ tỉnh theo quy định.  

2. Ngày 18/02/2020, nhận đơn của ông Phạm Minh Điền, thường trú tổ 

dân phố 5, phường Đậu Liêu, nội dung: Kiến nghị UBND thị xã chỉ đạo cơ quan 

chức năng xác minh đối tượng mạo danh ông Điền gửi đơn tố cáo đến các cơ 

quan nhà nước.  



2 

 

Sau khi nhận đơn, Chủ tịch UBND thị xã giao Thanh tra thị xã xem xét 

tham mưu giải quyết theo quy định của pháp luật.  

3. Ngày 18/02/2020, nhận đơn của bà Trần Thị Phúc, tổ dân phố Hầu 

Đền, phường Trung Lương, nội dung: Trình bày hoàn cảnh gia đình và đề nghị 

được nhận lại tài sản của gia đình đã bị UBND phường Trung Lương cưỡng chế 

thu hồi năm 2016.  

Sau khi nhận đơn, Chủ tịch UBND thị xã giao phòng Quản lý đô thị xem 

xét tham mưu giải quyết theo đúng quy định.  

Ngày 28/02/2020, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Văn bản số 

207/UBND-QLĐT về việc trả lời nội dung đơn đề nghị của bà Trần Thị Phúc, 

theo đó: Ủy ban nhân dân thị xã đồng ý để bà Trần Thị Phúc được làm các thủ 

tục nhận lại tài sản đã được thu giữ trong quá trình cưỡng chế.  

4. Ngày 19/02/2020, nhận đơn của bà Nguyễn Thị Thủy, tổ dân phố 6, 

phường Đậu Liêu, nội dung đơn: Phản ánh việc UBND phường Đậu Liêu thực 

hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đường liên quan đến 

phần đất của gia đình bà Thủy không đảm bảo, làm ảnh hưởng đến điều kiện 

sinh hoạt của gia đình bà.  

Sau khi nhận đơn, Chủ tịch UBND thị xã giao phòng Quản lý đô thị xem 

xét tham mưu giải quyết theo đúng quy định.  

5. Ngày 24/02/2020, nhận đơn của ông Phan Công Thưởng, tổ dân phố 5, 

phường Bắc Hồng, nội dung: Kháng nghị Thông báo số 23/TB-CCTHADS ngày 

17/02/2020 của Chi cục Thi hành án thị xã Hồng Lĩnh về việc cưỡng chế buộc 

thực hiện công việc.  

Sau khi nhận đơn, Chủ tịch UBND thị xã giao Thanh tra thị xã xem xét 

tham mưu giải quyết theo quy định.  

6. Ngày 25/02/2020, nhận đơn của ông Trần Văn Thọ, tổ dân phố 7, 

phường Nam Hồng, nội dung: Đề nghị UBND thị xã chỉ đạo UBND phường 

Nam Hồng tìm hiểu về nguồn gốc đất đai của ông Trần Lộc ở làng Ninh Võ cũ;  

Trả lời đơn của ông Trần Văn Thọ theo chỉ đạo của UBND thị xã tại Văn bản số 

631/UBND-TTr ngày 17/5/2019.  

Sau khi nhận đơn, Chủ tịch UBND thị xã giao Thanh tra thị xã xem xét 

tham mưu giải quyết theo quy định của pháp luật.  

7. Ngày 25/02/2020, nhận đơn của ông Trần Hậu Định (người được ông 

Bùi Quang Chức ủy quyền thay mặt giải quyết việc UBND phường Đậu Liêu và 

UBND thị xã Hồng Lĩnh không lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho gia đình ông Chức, nội dung: Kiến nghị chỉ đạo xử lý hồ sơ cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Bùi Quang Chức.  
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Sau khi nhận đơn, Chủ tịch UBND thị xã giao phòng Tài nguyên - Môi 

trường xem xét tham mưu giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Ngày 24/20/2020, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Văn bản số 

180/UBND-TNMT về cấp giấy chứng nhận QSD đất của ông Bùi Quang Chức, 

theo văn bản của UBND thị xã thì việc xử lý hồ sơ của ông Bùi Quang Chức và 

bà Bùi Thị Tuất đang được UBND thị xã Hồng Lĩnh báo cáo xin ý kiến chỉ đạo 

của UBND tỉnh Hà Tĩnh.  

8. Ngày 25/02/2020, nhận đơn của bà Trần Thị Nghĩa, thường trú tổ dân 

phố 10, phường Bắc Hồng, nội dung: Tố cáo việc làm hồ sơ giả mạo để cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật.  

Sau khi nhận đơn, Chủ tịch UBND thị xã giao Thanh tra thị xã nghiên cứu 

tham mưu giải quyết theo quy định.  

Trên đây là kết quả tiếp công dân định kỳ, đột xuất; tiếp công dân thường 

xuyên và giải quyết đơn thư trong tháng 02 năm 2020, Ủy ban nhân dân thị xã 

Hồng Lĩnh báo cáo để UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh biết; 

thông báo để các phòng, ban, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân phường, 

xã thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Hà Tĩnh;    

- Sở TNMT Hà Tĩnh;   

- Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh;    

- Ban Tiếp dân tỉnh Hà Tĩnh;     

- TTr: Thị uỷ, HĐND Thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- UBKT Thị ủy; Văn phòng Thị ủy;  

- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể cấp thị;  

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thị xã;  

- VP Đăng ký QSD đất; Ban TCD thị xã;  

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT, TCD, Thanh tra.  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÕNG 

PHÓ VĂN PHÕNG 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Thái 
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