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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 03 năm 2020 

 

Trong tháng 03 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 18 lượt người, nhận 07 đơn thư, nội 

dung đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo trên các lĩnh vực: Đất đai, cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh trong đô thị…; tiếp nhận, trình lãnh 

đạo UBND thị xã xem xét, giao các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan tham 

mưu giải quyết 07 đơn. Kết quả tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư trong tháng 

03 năm 2020 như sau:  

1. Ngày 05/3/2020, nhận được đơn tố cáo liên quan đến cán bộ công chức 

phường Nam Hồng (đơn không có thông tin, địa chỉ của người tố cáo). Sau khi 

nhận đơn, Chủ tịch UBND thị xã giao Thanh tra thị xã nghiên cứu xử lý đơn 

theo quy định.  

2. Ngày 19/3/2020, nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Lan - Thường trú 

Tổ dân phố 4, phường Nam Hồng, nội dung: Đề nghị UBND thị xã cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Lan, đã được UBND phường 

Nam Hồng, UBND thị xã cấp đổi đất ở để giải phóng mặt bằng xây dựng công 

trình thoát nước thị xã và gia đình đã xây dựng nhà ở năm 2012.   

Sau khi nhận đơn, Chủ tịch UBND thị xã giao phòng Tài nguyên - Môi 

trường xem xét tham mưu giải quyết. 

Ngày 24/3/2020, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Văn bản số 346/UBND-

TNMT về việc giao lập phương án BT, HT, TĐC cho hộ bà Nguyễn Thị Lan - 

phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh. Trong đó, Ủy ban nhân dân thị xã giao Hội 

đồng BT, HT, TĐC dự án thoát nước thị xã chủ trì phối hợp UBND phường Nam 

Hồng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã lập phương án BT, HT, TĐC 

trình UBND thị xã phê duyệt trước ngày 30/4/2020.   

3. Ngày 19/3/2020, nhận được đơn của bà Kiều Thị Thập - Thường trú Tổ 

dân phố Tiên Sơn - phường Trung Lương, nội dung đơn: Tố cáo hành vi lợi 



dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ để lật lọng, hủy hoại và chiếm 

đoạt tài sản của gia đình bà Kiều Thị Thập. 

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

nội dung, tham mưu xử lý theo quy định. 

4. Ngày 20/3/2020, nhận được đơn của các hộ dân (06 hộ ký tên) ở tổ dân 

phố 7, phường Nam Hồng, nội dung: Khiếu nại, tố cáo việc thực hiện quy trình 

công nhận đất ở theo Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của 

UBND tỉnh về việc ban hành điều kiện, hạn mức và trình tự, thủ tục công nhận 

lại diện tích đất ở cho các thửa đất có vườn, ao gắn liền với đất ở có nguồn gốc 

sử dụng trước ngày 18/12/1980 của UBND phường Nam Hồng.  

Sau khi nhận đơn, Chủ tịch UBND thị xã giao phòng Tài nguyên - Môi 

trường xem xét nội dung, tham mưu hướng giải quyết (kiểm tra lại quy trình 

thực hiện của UBND phường Nam Hồng).  

5. Ngày 23/3/2020, nhận được đơn của ông Trần Văn Thọ - Thường trú 

Tổ dân phố 7, phường Nam Hồng, nội dung: Đòi lại đất của bố, mẹ đẻ là ông 

Trần Lộc (đã mất) tại xứ Ninh Võ, xã Thuận Lộc, huyện Can Lộc, nay là 

phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh.  

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

nội dung tham mưu văn bản trả lời đơn của ông Trần Văn Thọ theo quy định. 

Ngày 25/3/2020, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Thông báo số 47/TB-

UBND về việc không thụ lý khiếu nại đối với đơn của ông Trần Văn Thọ.  

6. Ngày 25/3/2020, nhận được đơn của ông Phan Tất Thành - Thường trú 

Tổ dân phố 6, phường Bắc Hồng, nội dung đơn: Tố cáo ông Phan Văn Thỏa - Bí 

thư Chi bộ Tổ dân phố 6, phường Bắc Hồng lợi dụng chính sách của Đảng và 

nhà nước làm hồ sơ thương binh giả.  

Sau khi nhận đơn, Chủ tịch UBND thị xã giao Thanh tra thị xã tham mưu 

giải quyết theo quy định.  

Ngày 25/3/2020, Thanh tra thị xã ban hành Văn bản số 22/TT về việc báo 

cáo kết quả xử lý ban đầu thông tin tố cáo của công dân, theo đó Thanh tra thị xã 

đề nghị Chủ tịch UBND thị xã không thụ lý, giải quyết nội dung tố cáo đối với 

ông Phan Văn Thỏa, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 6, phường Bắc Hồng vì theo quy 

định của Luật Tố cáo năm 2018 không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ 

tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh. 

7. Ngày 31/3/2020, nhận được Văn bản số 1990/UBND-TCD3 về việc 

chuyển đơn của công dân Hồng Lĩnh (đơn của ông Phan Bình và ông Bùi Xuân 

Linh trú tại số nhà 01 và 05 đường Nguyễn Nghiễm, phường Nam Hồng, thị xã 



Hồng Lĩnh), nội dung: Kiến nghị liên quan đến việc làm vỉa hè đường Nguyễn 

Nghiễm, trong đó: Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển đơn đến Chủ tịch UBND thị xã 

Hồng Lĩnh chỉ đạo, kiểm tra, giải quyết; trả lời công dân bằng văn bản và báo 

cáo UBND tỉnh trước ngày 30/4/2020.  

Sau khi nhận đơn, Chủ tịch UBND thị xã giao phòng Quản lý đô thị 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 03 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;  

- 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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