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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HỒNG LĨNH 

 

Số:76 /TB-UBND 

 

 

 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Hồng Lĩnh, ngày 02 tháng 6 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 05 năm 2020 

 

Trong tháng 05 năm 2020, Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh duy trì thực 

hiện việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo đúng quy định, giải quyết kịp thời 

đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; trong tháng Thường 

trực tiếp công dân Thị xã tiếp 20 lượt người, tiếp nhận 10 đơn của công dân, nội 

dung đơn chủ yếu liên quan đến việc tranh chấp đât đai. Kết quả giải quyết đơn 

của công dân như sau: 

1. Ngày 08/5/2020, nhận được đơn tố cáo của công dân, 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.  

Nội dung này, trong tháng 02/2020 công dân đã có đơn gửi UBND thị xã. 

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. 

2. Ngày 14/5/2020, nhận được đơn của ông Nguyễn Quỳnh Vinh, thường 

trú tổ dân phố Tân Miếu, phường Trung Lương (đơn gửi qua đường bưu điện), 

nội dung: Tố cáo ông Nguyễn Viết Thắng lấn chiếm của ông Vinh 4m
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đất ở tại tổ 

dân phố Tân Miếu, phường Trung Lương, mặc dù đã được UBND phường Trung 

Lương giải quyết nhiều lần nhưng ông Thắng không chấp nhận. 

Sau khi xem xét nội dung đơn của ông Vinh, đối chiếu các quy định của 

pháp luật, ngày 18/5/2020, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Văn bản số 

645/UBND-TCD về việc trả đơn của công dân và hướng dẫn ông Vinh gửi đơn 

đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết nội dung đơn ông tố cáo theo quy định 

của pháp luật.  

3. Ngày 15/5/2020, Ủy ban nhân dân thị xã nhận được Văn bản số 

3081/UBND-TCD3 về việc chuyển đơn của công dân ở thị xã Hồng Lĩnh, nội 

dung đơn: Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho 57 hộ gia đình 

sử dụng ở tổ dân phố 1, 2, 3, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh để các hộ gia 
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đình ổn định cuộc sống…; trả lời cho công dân rõ bằng văn bản và báo cáo kết 

quả về UBND tỉnh trước ngày 10/6/2020.  

Sau khi nhận đơn, Lãnh đạo UBND thị xã giao phòng Tài nguyên - Môi 

trường chủ trì phối hợp các phòng, đơn vị liên quan tham mưu giải quyết trả lời 

công dân, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.  

4. Ngày 22/5/2020, nhận được Văn bản số 278/BTĐKT-NV về việc phối 

hợp giải quyết đơn thư của ông Bùi Văn Minh, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng 

Lĩnh, nội dung đơn: Ông Minh không đồng tình với hình thức khen thưởng 

Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Ba và chế độ thương binh của bà 

Phạm Thị Bảo, thường trú tổ dân phố 4, phường Đậu Liêu.  

Sau khi nhận đơn, ngày 27/5/2020, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Văn 

bản số 694/UBND-NV giao phòng Nội vụ, UBND phường Đậu Liêu phối hợp 

Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh giải quyết đơn thư của công dân.  

5. Ngày 27/5/2020, nhận đơn của ông Nguyễn Văn Thành, thương binh ¼ 

- mất sức lao động 81%; đơn của ông Nguyễn Minh, bệnh binh 1/3 - mất sức lao 

động 81%; đơn của ông Nguyễn Bùi Tuyên, thương binh ¼ - mất sức lao động 

81% (đơn gửi trực tiếp cho Thường trực Tiếp công dân và Bí thư Thị ủy chuyển 

đến), nội dung đơn: Đề nghị UBND thị xã xem xét đề xuất UBND tỉnh tuyển 

dụng bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh (con ông Thành), bà Nguyễn Thị Thanh Hải 

(con ông Minh) và bà Nguyễn Thị Oanh (con ông Tuyên) vào biên chế nhà nước 

theo Quyết định 3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

Sau khi xem xét nội dung đơn, rà soát điều kiện, tiêu chuẩn và biên chế của 

các đơn vị mà các cá nhân trên đã hợp đồng thực hiện trong thời gian qua và các đơn 

vị trực thuộc UBND thị xã có vị trí việc làm phù hợp với bằng cấp của các cá nhân 

trên, ngày 28/5/2020, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Văn bản số 697/UBND-NV 

về việc đề xuất UBND tỉnh Hà Tĩnh bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng lao động hợp đồng 

theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND đối với các trường hợp trên.  

6. Ngày 29/5/2020, nhận được đơn của ông Phùng Đại Cường, thường trú 

Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, nội dung đơn: Khiếu nại UBND phường Đậu 

Liêu không chấp nhận đơn của công dân trình báo việc ông Đậu Hồng Sáu đòi 

chiếm hữu lô đất do gia đình ông Cường đầu tư khai hoang bồi trúc cải tạo phục 

hóa mà buộc gia đình ông Cường phải tháo dỡ toàn bộ tài sản cây cối để trả lại 

đất mà ông Cường không rõ nguyên nhân và mục đích.  

Sau khi xem xét nội dung đơn, ngày 02/6/2020, Ủy ban nhân dân thị xã 

ban hành Văn bản số 717/UBND-TCD giao giải quyết đơn khiếu nại của công 

dân, theo đó: Ủy ban nhân dân thị xã giao Chủ tịch UBND phường Đậu Liêu 

giải quyết đơn khiếu nại của ông Phùng Đại Cường, báo cáo kết quả giải quyết 

cho UBND thị xã trước ngày 25/6/2020.  
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7. Ngày 27/5/2020, nhận được đơn của ông Trần Văn Luân, thường trú tổ 

dân phố Tân Miếu, phường Trung Lương nội dung đơn: Đề nghị giải quyết tranh 

chấp đất đai giữa gia đình ông Luân với phần đất xây dựng nhà thờ họ.  

Sau khi xem xét nội dung đơn, quá trình giải quyết của của UBND 

phường Trung Lương, xét thấy nội dung đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND thị xã, ngày 02/6/2020, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Văn bản số 

718/UBND-TCD về việc giao tham mưu giải quyết đơn của công dân, theo đó: 

Ủy ban nhân dân thị xã giao Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường chủ trì phối 

hợp với các phòng, đơn vị liên quan tham mưu giải quyết đơn kiến nghị về tranh 

chấp đất đai của ông Trần Văn Luân trả lời công dân trước ngày 25/6/2020.  

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

xuyên và giải quyết đơn thư trong tháng 05 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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