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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 7 năm 2020 

 

Trong tháng 7 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 8 đơn của công dân, nội 

dung đơn chủ yếu liên quan đến việc tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị. Kết quả giải quyết 

đơn của công dân như sau:` 

1. Ngày 10 tháng 7 năm 2020, nhận được đơn của ông Bùi Kim Đông, 

thường trú tại: Cụm 3, tổ dân phố 8, phường Nam Hồng; Nội dung đơn: Đề nghị 

xem xét, giải quyết việc gia đình ông Trần Văn Hồng tiến hành xây dựng, sửa 

chữa công trình phụ và làm mái che, mái ngói của nhà ông Hồng không làm 

máng nước, mỗi khi trời mưa xuống dội nước rất mạnh lên mái nhà của gia đình 

ông Đông, việc này ông Đông đã trực tiếp báo cáo tổ trưởng tổ dân phố 8, cán 

bộ địa chính, Công an phường và UBND phường Nam Hồng nhưng vẫn chưa 

được giải quyết dứt điểm. 

Sau khi xem xét nội dung đơn của công dân, Ủy ban nhân dân thị xã đã 

ban hành văn bản số 938/UBND-TCD ngày 20/7/2020 về việc giao giải quyết 

đơn kiến nghị của ông Bùi Kim Đông, cụm 3, TDP 8, phường Nam Hồng. Theo 

đó chuyển đơn kiến nghị của ông Bùi Kim Đông đến Chủ tịch UBND phường 

Nam Hồng để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo kết quả 

giải quyết về UBND thị xã trước ngày 10/8/2020. 

2. Ngày 13 tháng 7 năm 2020, nhận được đơn của bà Kiều Thị Hoa, 

thường trú tại: Tổ dân phố Hầu Đền, phường Trung Lương (đơn do UBND tỉnh 

Hà Tĩnh chuyển đến); Nội dung đơn: Khiếu nại liên quan đến việc cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình Bà 

Sau khi xem xét nội dung đơn của công dân, Ủy ban nhân dân thị xã đã 

ban hành văn bản số 942/UBND-TCD ngày 21/7/2020 giao Chủ tịch UBND 

phường Trung Lương báo cáo cụ thể về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của 

gia đình bà Hoa và quá trình giải quyết của UBND phường để UBND thị xã có 

cơ sở xem xét, xử lý nội dung đơn của công dân. Ngày 30 tháng 7 năm 2020, 
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UBND phường Trung Lương đã có báo cáo số 66/BC-UBND về nguồn gốc đất 

đai, quá trình sử dụng đất của gia đình bà Kiều Thị Hoa gửi UBND thị xã. Hiện 

nay UBND thị xã đã giao các phòng, đơn vị có liên quan phối hợp với UBND 

phường Trung Lương để xử lý đơn của bà Kiều Thị Hoa. 

3. Ngày 16 tháng 7 năm 2020, nhận được đơn của ông Đoàn Công Thành, 

thường trú tại: Tổ dân phố 6, phường Bắc Hồng, nội dung đơn: Đề nghị xem xét, 

giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất trồng 

hoa màu mà gia đình ông đang sử dụng. 

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

xã đã ban hành văn bản số 937/UBND - TCD ngày 20/7/2020 về việc giao giải 

quyết đơn kiến nghị của ông Đoàn Công Thành, TDP 6, phường Bắc Hồng. 

Theo đó giao Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng xem xét, giải quyết nội dung 

đơn của công dân theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo kết quả về 

UBND thị xã trước ngày 10/8/2020. 

4. Ngày 19 tháng 7 năm 2020, nhận được đơn của ông Phạm Xuân 

Đường, thường trú tại: Tổ dân phố 6, phường Bắc Hồng, Nội dung đơn: xin cấp 

đất ở do ông là thương binh 1/4 hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, hiện nay chưa 

có nhà ở, đang ở trọ. 

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

đã giao phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tham mưu xử lý. 

5. Ngày 20 tháng 7 năm 2020, nhận được đơn của bà Kiều Thị Thanh, 

thường trú tại: TDP Trung Hậu, phường Trung Lương; Nội dung đơn: kiến nghị 

về việc quản lý đất đai của UBND phường Trung Lương. 

Sau khi xem xét nội dung đơn của công dân, Ủy ban nhân dân thị xã đã 

ban hành Văn bản số 939/UBND – TCD ngày 20/7/2020 về việc giao giải quyết 

đơn kiến nghị của Bà Kiều Thị Thanh, TDP Trung Hậu, phường Trung Lương. 

Theo đó chuyển đơn kiến nghị của bà Kiều Thị Thanh đến Chủ tịch UBND 

phường Trung Lương để xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật 

và báo cáo kết quả giải quyết về UBND thị xã trước ngày 10/8/2020. 

6. Ngày 20 tháng 7 năm 2020, nhận được đơn của ông Sử Văn Thành, 

thường trú tại: Tổ dân phố Thuận Hồng, phường Đức Thuận; Nội dung đơn: xin 

sửa đổi quyết định giao đất ở cho gia đình ông. 

Sau khi xem xét nội dung đơn, ngày 22 tháng 7 năm 2020, UBND thị xã 

đã ban hành văn bản số 946/UBND-TNMT chuyển đơn kiến nghị của ông Sử 

Văn Thành đến UBND phường Đức Thuận để xử lý theo quy định và báo cáo 

UBND thị xã trước ngày 14/8/2020. 
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7. Ngày 20 tháng 7 năm 2020, nhận được đơn của ông Phan Tất Thành, 

thường trú tại: 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 chủ 

trương của nhà nước làm chế độ thương binh giả (đơn do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh 

ủy chuyền đến). 

Sau khi xem xét nội dung đơn thư, Ủy ban nhân dân thị xã đã giao Thanh 

tra thị xã phối hợp phòng Lao động thương binh và xã hội tham mưu xử lý nội 

dung đơn của công dân. 

8. Ngày 28 tháng 7 năm 2020, nhận được đơn của Ban Công tác Mặt trận, 

Ban cán sự tổ dân phố Thuận Minh, phường Đức Thuận do ông Trần Văn Quyết 

- Bí thư Chi bộ và ông Lưu Đình Chuyên - Tổ trưởng tổ dân phố đại diện ký 

đơn; Nội dung đơn: Đề nghị giải quyết đền bù cổng chào của tổ dân phố Thuận 

Minh phải tháo dỡ để giải phóng mặt bằng làm đường nối Quốc lộ 1A vào 

đường Nguyễn Du. 

Sau khi xem xét nội dung đơn, Ủy ban nhân dân thị xã đã giao Ban quản 

lý dự án đầu tư xây dựng thị xã tham mưu văn bản trả lời. 

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

xuyên và giải quyết đơn thư tháng 7 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 

 
 

 

Đinh Văn Thái 
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