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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 8 năm 2020 

 

Trong tháng 8 năm 2020, Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh duy trì thực 

hiện việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất, thường xuyên 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 12 lượt người, tiếp nhận 11 đơn của 

công dân, nội dung đơn chủ yếu liên quan đến việc tranh chấp đất đai, Công 

nhận lại diện tích đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980. Kết quả 

giải quyết đơn của công dân như sau:` 

1. Ngày 10 tháng 8 năm 2020, nhận được đơn của ông Lê Bá Tiến, thường 

trú tại tổ dân phố Thuận Tiến, phường Đức Thuận. Nội dung đơn: Khiếu nại liên 

quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông. 

Sau khi xem xét nội dung đơn của công dân, ngày 14/8/2020, Ủy ban 

nhân dân thị xã đã ban hành Văn bản số 1060/UBND-TCD chuyển đơn khiếu 

nại của ông Lê Bá Tiến, giao Chánh Thanh tra thị xã tham mưu xử lý đơn theo 

thẩm quyền, trả lời ông Lê Bá Tiến theo quy định của pháp luật. 

2. Ngày 13 tháng 8 năm 2020, nhận được đơn của ông Trần Bình Trọng, 

thường trú tại tổ dân phố Thuận Hòa, phường Đức Thuận. Nội dung đơn: Phản 

ánh liên quan đến quá trình đo đạc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

không chính xác làm cho gia đình ông thiệt thòi 58m
2 
 đất. 

Sau khi xem xét nội dung đơn của công dân, căn cứ quy định của pháp 

luật, ngày 14/8/2020, Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành Văn bản số 

1066/UBND-TCD chuyển đơn của ông Trần Bình Trọng đến Chủ tịch UBND 

phường Đức Thuận để xem xét, kiểm tra cụ thể, giải quyết nội dung ông Trọng 

phản ánh, báo cáo kết quả giải quyết về UBND thị xã, trả lời công dân trước 

ngày 05/9/2020. 

3. Ngày 13 tháng 8 năm 2020, nhận được đơn của ông Trần Văn Luân, 

thường trú tại tổ dân phố Tân Miếu, phường Trung Lương. Nội dung đơn: đề 

nghị giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình ông với phần đất xây dựng nhà 

thờ họ. Nội dung ông đề nghị UBND thị xã đã giao UBND phường Trung 

Lương xử lý, tuy nhiên không đồng ý với việc giải quyết của UBND phường, 

ông Luân lại tiếp tục gửi đơn đến UBND thị xã. 

Ngày 14 tháng 8 năm 2020, Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành Văn bản 

số 1059/UBND-TCD giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu 
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giải quyết dứt điểm nội dung kiến nghị của ông Trần Văn Luân theo đúng quy 

định của pháp luật. 

4. Ngày 12 tháng 8 năm 2020, nhận được đơn của bà Kiều Thị Thanh, 

thường trú tại tổ dân phố Trung Hậu, phường Trung Lương. Nội dung đơn: kiến 

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

Trước đó, ngày 20/7/2020, UBND thị xã Hồng Lĩnh đã nhận được đơn 

kiến nghị của Bà Thanh cùng nội dung như trên, UBND thị xã đã chuyển đơn 

của Bà đến Chủ tịch UBND 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. Ngày 

12/8/2020, UBND thị xã nhận được Báo cáo số 75/BC-UBND của UBND 

phường Trung Lương về việc giải quyết các kiến nghị trong đơn của bà Kiều 

Thị Thanh, TDP Trung Hậu, phường Trung Lương. Qua xem xét báo cáo của 

UBND phường Trung Lương, đối chiếu với đơn kiến nghị của Bà Thanh; 

UBND thị xã nhận thấy các nội dung kiến nghị của Bà Thanh đã được UBND 

phường tiến hành giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. 

 Vì vậy, ngày 17/8/2020, UBND thị xã đã ban hành Văn bản số 

1076/UBND-TCD về việc trả lời đơn kiến nghị của công dân, theo đó trả đơn 

của Bà Kiều Thị Thanh, đề nghị Bà phối hợp với UBND phường Trung Lương 

để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, việc công nhận lại diện tích đất ở cho gia đình Bà cũng như thực hiện các 

quyền, nghĩa vụ của Bà tại địa phương. Giao UBND phường Trung Lương tổ 

chức làm việc, tuyên truyền, giải thích để bà Kiều Thị Thanh hiểu và thực hiện 

đúng các quy định của pháp luật, tránh tình trạng kiến nghị, phản ánh kéo dài 

đồng thời tập trung giải quyết triệt để những đề nghị chính đáng, trong khuôn 

khổ quy định của pháp luật cho gia đình Bà Kiều Thị Thanh.  

5. Ngày 21 tháng 8 năm 2020, nhận được đơn của ông Phạm Ngọc Hoa, 

thường trú tại tổ dân phố Tuần Cầu, phường Trung Lương đại diện cho 12 hộ 

dân bị ảnh hưởng bởi sự cố cầu Bãi Thẹn bị Xà Lan chở cát đâm vào, dẫn đến 

việc các cơ quan chức năng phải cắm biển báo cấm các phương tiện qua lại trên 

bộ và thủy. Nội dung đơn: Đề nghị UBND thị xã cùng các cơ quan chức năng có 

biện pháp nhằm giải quyết khó khăn cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố cầu 

Bãi Thẹn trong thời gian sớm nhất để sớm ổn định cuộc sống. 

Nội dung này UBND thị xã đã giao phòng Quản lý đô thị tham mưu 

phương án giải quyết và trả lời đơn của công dân. 

6. Ngày 21 tháng 8 năm 2020, nhận được đơn của ông Nguyễn Viết Thái, 

thường trú tại: Cụm 5, tổ dân phố 2, phường Bắc Hồng; nội dung đơn: kiến nghị 

liên quan đến đến việc công nhận lại diện tích đất ở có nguồn gốc sử dụng trước 

ngày 18/12/1980. 

Căn cứ quy định của pháp luật, ngày 21/8/2020, UBND thị xã đã ban 

hành Văn bản số 1093/UBND - TCD chuyển đơn của ông Nguyễn Viết Thái đến 

Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng để xem xét, kiểm tra cụ thể, giải quyết nội 
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dung ông Thái phản ánh, kiến nghị, báo cáo kết quả giải quyết về UBND thị xã 

và trả lời công dân trước ngày 15/9/2020. 

7. Ngày 24 tháng 8 năm 2020,  nhận được Văn bản số 5630/UBND-TCD3 

về việc chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Phương, tổ dân phố 6, phường Đậu Liêu; 

nội dung đơn: Phản ánh việc năm 1975 gia đình bà được UBND xã Đậu Liêu 

(nay là phường Đậu Liêu) cấp cho một lô đất để ở và làm vườn, quá trình sử 

dụng ổn định từ đó đến nay. Hiện nay, gia đình bà muốn được chuyển mục đích 

sử dụng toàn bộ mảnh đất trên từ đất vườn sang đất ở tuy nhiên không được làm 

thủ tục 

Sau khi xem xét nội dung đơn, ngày 28/8/2020, Ủy ban nhân dân thị xã đã 

ban hành Văn bản số 1139/UBND-TCD giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi 

trường chủ trì, phối hợp Chủ tịch UBND phường Đậu Liêu kiểm tra cụ thể, làm 

rõ nội dung đơn nêu, giải quyết theo quy định của pháp luật, trả lời công dân và 

tham mưu UBND thị xã báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/9/2020. 

8. Ngày 24 tháng 8 năm 2020, nhận được đơn của bà Đào Thị Trúc, 

thường trú tại cụm dân cư số 6, tổ dân phố 2, phường Bắc Hồng. Nội dung đơn: 

Khiếu nại liên quan đến việc công nhận lại diện tích đất ở có nguồn gốc sử dụng 

trước ngày 18/12/1980 đối với quyền sử dụng đất của gia đình Bà. 

Sau khi xem xét nội dung đơn, ngày 28/8/2020, Ủy ban nhân dân thị xã đã 

ban hành văn bản số 1146/UBND - TCD chuyển đơn của bà Đào Thị Trúc đến 

Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng để xem xét, kiểm tra cụ thể, làm rõ nội dung 

đơn nêu và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, trả lời công dân và báo 

cáo UBND thị xã trước ngày 28/9/2020. 

9. Ngày 29 tháng 8 năm 2020,  nhận được Văn bản số 5689/UBND-TCD3 

của UBND tỉnh về việc giao kiểm tra, trả lời đơn của công dân Kiều Thị Thanh, 

thường trú tại tổ dân phố Trung Hậu, phường Trung Lương; nội dung đơn: Kiến 

nghị, phản ánh liên quan đến việc công nhận lại diện tích đất ở có nguồn gốc sử 

dụng trước ngày 18/12/1980 và không nhất trí với nội dung thông báo kết luận 

số 38/TB-UBND-ĐCXD ngày 18/5/2015 của UBND phường Trung Lương. 

Sau khi xem xét nội dung đơn, ngày 01/9/2020, Ủy ban nhân dân thị xã đã 

ban hành Văn bản số: 1163/UBND-TCD, theo đó giao: 

 - Chủ tịch UBND phường Trung Lương kiểm tra cụ thể, làm rõ nội dung 

đơn nêu, xem xét giải quyết theo đúng thẩm quyền, trả lời, giải thích cho bà 

Kiều Thị Thanh rõ bằng văn bản và báo cáo kết quả về UBND thị xã (qua Phòng 

Tài nguyên – Môi trường, Ban Tiếp công dân thị xã) trước ngày 21/9/2020. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND phường Trung 

Lương trên cơ sở các quy định của pháp luật để giải quyết nội dung công dân 

phản ánh, đôn đốc, theo dõi và tổng hợp kết quả giải quyết của UBND phường 

Trung Lương báo cáo Chủ tịch UBND thị xã và UBND tỉnh trước ngày 

24/9/2020. 
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10. Ngày 28 tháng 8 năm 2020, nhận được đơn của bà Nguyễn Thị 

Khương, thường trú tại cụm dân cư số 5, tổ dân phố 2, phường Bắc Hồng. Nội 

dung đơn: Kiến nghị liên quan đến việc công nhận lại diện tích đất ở có nguồn 

gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980 đối với quyền sử dụng đất của gia đình Bà. 

Sau khi xem xét nội dung đơn, ngày 01 tháng 9 năm 2020, UBND thị xã 

đã ban hành Văn bản số 1166/UBND-TCD chuyển đơn của bà Nguyễn Thị 

Khương đến Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng để xem xét, kiểm tra cụ thể, làm 

rõ nội dung đơn nêu và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, trả lời công 

dân và báo cáo UBND thị xã trước ngày 30/9/2020. 

11. Ngày 28 tháng 8 năm 2020, nhận được đơn của ông Đinh Xuân Dung, 

thường trú tại cụm dân cư số 6, tổ dân phố 2, phường Bắc Hồng. Nội dung đơn: 

Khiếu nại liên quan đến việc công nhận lại diện tích đất ở có nguồn gốc sử dụng 

trước ngày 18/12/1980 đối với quyền sử dụng đất của gia đình Ông. 

Sau khi xem xét nội dung đơn, ngày 01/9/2020, Ủy ban nhân dân thị xã đã 

ban hành văn bản số 1167/UBND-TCD chuyển đơn của ông Đinh Xuân Dung 

đến Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng để xem xét, kiểm tra cụ thể, làm rõ nội 

dung đơn nêu và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, trả lời công dân và 

báo cáo UBND thị xã trước ngày 30/9/2020.   

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

xuyên và giải quyết đơn thư tháng 8 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.  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÕNG 

PHÓ VĂN PHÕNG 

 
 

 

Đinh Văn Thái 
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