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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 6 năm 2020 

 

Trong tháng 6 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 10 lượt người, tiếp nhận 3 đơn của công dân, nội 

dung đơn chủ yếu liên quan đến việc tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng, 

chỉnh trang đô thị. Kết quả giải quyết đơn của công dân như sau: 

1. Ngày 19 tháng 6 năm 2020, nhận được đơn đề nghị của ông Phùng Đại 

Cường, thường trú Tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu, nội dung: Đề nghị thanh tra, 

kiểm tra, giám định chất lượng đường chỉnh trang đô thị tại Tổ dân phố 8, 

phường Đậu Liêu và giá trị giải ngân thanh quyết toán dự án này (Đơn do đồng 

chí Bí thư Thị ủy chuyển đến). 

Sau khi xem xét nội dung đơn kiến nghị của công dân, Ủy ban nhân dân 

thị xã ban hành Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 về việc thành 

lập Tổ kiểm tra nội dung đơn kiến nghị của công dân. 

2. Ngày 27 tháng 6 năm 2020, nhận được đơn của ông Lê Bá Tiến, Tổ dân 

phố Thuận Tiến, phường Đức Thuận, nội dung đơn: Khiếu nại việc cấp đổi giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất.  

Sau khi nhận đơn, ngày 02 tháng 7 năm 2020, Thanh tra thị xã đã tổ 

chức làm việc với ông Lê Bá Tiến về xác định nội dung đơn, thẩm quyền và 

thời hiệu giải quyết đơn. Tại buổi làm việc Thanh tra thị xã đã thông báo 

cho ông Tiến biết về thẩm quyền giải quyết đơn của ông thuộc thẩm quyền 

của UBND thị xã, tuy nhiên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông 

Tiến được cấp đổi năm 2017 đến nay đã quá hai năm nên hết thời hiệu khiếu 

nại; mặt khác năm 2019, gia đình ông Tiến đã thực hiện việc chuyển quyền 

sử dụng một phần diện tích đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

nêu trên cho gia đình bà Nguyễn Thị Kim Phúc và hai gia đình đã hoàn 

thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau chuyển nhượng nên 

Ủy ban nhân dân thị xã không thụ lý giải quyết nội dung liên quan đến cấp 

đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Tiến.  
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3. Ngày 30 tháng 6 năm 2020, nhận được đơn của bà Kiều Thị Hoa, Tổ dân 

phố Hầu Đền, phường Trung Lương, nội dung đơn: Đề nghị xem xét cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Hoa (do Chi nhánh Văn phòng đăng 

ký đất đai thị xã Hồng Lĩnh trả hồ sơ vì không đủ điều kiện giải quyết).  

Sau khi xem xét nội dung đơn của công dân, Ban Tiếp công dân thị xã đã 

hướng dẫn và thông báo cho bà Kiều Thị Hoa gửi đơn đến Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai thị xã Hồng Lĩnh để thực hiện quyền kiếu nại lần đầu về 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.  

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

xuyên và giải quyết đơn thư tháng 6 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 liên quan; Ủy ban nhân dân phường, xã thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;    

- Sở TN-MT 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 
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