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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 9 năm 2020 

 

Trong tháng 9 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.  

I. KẾT QUẢ TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ  

Theo quy định lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã là 

ngày 05 và 20 hàng tháng, tuy nhiên do ngày 05/9/2020 trùng vào ngày thứ 7 

nên UBND thị xã đã chuyển lịch tiếp công dân sang thứ 2, ngày 07/9/2020 và 

ngày 20/9/2020 trùng vào ngày nghỉ Chủ nhật nên UBND thị xã đã chuyển lịch 

tiếp công dân sang thứ 2, ngày 21/9/2020. Việc chuyển lịch tiếp công dân đã 

được đưa vào lịch công tác tháng 9 và đăng trên cổng thông tin điện tử thị xã, 

đồng thời gửi các cơ quan đơn vị, phường, xã để thông báo cho công dân biết. 

Kết quả cụ thể việc tiếp công dân định kỳ tháng 9 như sau: 

1. Tiếp công dân định kỳ ngày 07/9/2020: Căn cứ vào tình hình thực tế, 

yêu cầu giải quyết đơn thư của công dân, Chủ tịch UBND thị xã đã chủ trì cuộc 

họp để xem xét việc giải quyết đơn thư của bà Kiều Thị Thập, tổ dân phố Tiên 

Sơn, phường Trung Lương liên quan đến công trình sửa chữa lưới điện hạ thế 

phường Bắc Hồng, Đức Thuận, Trung Lương (theo giấy mời số 173/GM-UBND 

ngày 04/9/2020) 

2. Tiếp công dân định kỳ ngày 21/9/2020: Chủ tịch UBND thị xã đã tiếp 

ông, bà Nguyễn Ngọc Vịnh - Kiều Thị Thập, thường trú tại tổ dân phố Tiên Sơn, 

phường Trung Lương và Đại diện gia đình ông Nguyễn Duy Đức, thường trú tại 

tổ dân phố 8, phường Nam Hồng, cùng tham dự tiếp công dân có các thành phần 

:Chánh Thanh tra thị xã, Trưởng phòng Kinh tế; Lãnh đạo phòng Tài nguyên - 

Môi trường và chuyên viên phụ trách địa bàn phường Trung Lương; Ban Tiếp 

công dân thị xã; Đại diện lãnh đạo Điện lực Hồng Lĩnh; Chủ tịch UBND và 

công chức địa chính phường Trung lương, phường Nam Hồng (Theo giấy mời 

số: 185/GM-UBND ngày 16/9/2020); Kết quả buổi tiếp công dân cụ thể như 

sau: 

 2.1. Vụ việc của ông, bà Nguyễn Ngọc Vịnh – Kiều Thị Thập, kiến nghị 

liên quan đến việc bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình sửa chữa lưới 

điện hạ thế; Sau khi kết thúc buổi tiếp công dân, UBND thị xã đã ban hành 

Thông báo số 139/TB-UBND về Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi 

tiếp công dân định kỳ giải quyết đơn của bà Kiều Thị Thập, tổ dân phố Tiên 
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Sơn, phường Trung Lương. Thông báo đã được gửi đến các cơ quan, đơn vị có 

liên quan và công dân để biết tổ chức thực hiện. 

2.2. Vụ việc của ông Nguyễn Duy Đức, tại buổi tiếp, gia đình ông Đức đề nghị 

UBND thị xã giao cho gia đình lô đất số 37, khu dân cư phía Đông Trung tâm 

hướng nghiệp dạy nghề - Giáo dục thường xuyên, phường Nam Hồng (lô đất chưa 

đấu giá QSD đất lần nào), giá đất để tính tiền sử dụng đất là giá đất theo Bảng giá 

đất do UBND tỉnh quy định hoặc Gia đình sẽ lựa chọn 01 lô đất trong các lô đất 

đủ điều kiện giao đất theo quy định, giá để tính tiền sử dụng đất là giá đất theo 

Bảng giá đất do UBND tỉnh quy định, chứ không phải theo giá đất cụ thể (giá 

khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất). Sau khi nghe đề nghị của gia  đình và các 

thành phần tham dự, Chủ tịch UBND thị xã kết luận:  

Các kiến nghị của gia đình ông Nguyễn Duy Đức là không phù hợp với 

quy định pháp luật hiện hành và vượt quá thẩm quyền của UBND thị xã. Để giải 

quyết dứt điểm đơn thư của ông Nguyễn Duy Đức, Ủy ban nhân dân thị xã sẽ có 

văn bản xin ý kiến của UBND tỉnh, khi có ý kiến của UBND tỉnh đề nghị Gia 

đình thực hiện nghiêm túc. 

II. KẾT QỦA TIẾP NHẬN, XỬ LÝ, GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC 

TRONG THÁNG 9 

Trong tháng Thường trực tiếp công dân thị xã tiếp 08 lượt người, tiếp nhận 

7 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, 

Chính sách – xã hội. Kết quả xử lý, giải quyết cụ thể như sau: 

1. Ngày 04 tháng 9 năm 2020, nhận được Văn bản số 5935/UBND-TCD của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc chuyển đơn của ông Phạm Xuân Đường, thường trú tại tổ 

dân phố 6, phường Bắc Hồng; Nội dung đơn trình bày: Gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, bản thân ông đang điều trị tại khoa ung thư, bệnh viện Bạch Mai, hiện nay con 

trai đã lập gia đình, nhiều thế hệ sống chung trong một nhà, hiện nay ông đang ở trọ 

nên đề nghị được cấp đất để làm nhà ở. 

Sau khi xem xét nội dung đơn thư của công dân, Ngày 25/9/2020, UBND thị xã 

đã ban hành Công văn số 1290/UBND-TNMT về việc trả lời đơn kiến nghị của ông 

Phạm Xuân Đường. Theo đó căn cứ các quy định của pháp luật và quá trình sử dụng 

đất của ông Phạm Xuân Đường thì ông không thuộc đối tượng được miễn giảm tiền sử 

dụng đất do ông Đường đã được miễn tiền sử dụng đất vào năm 2014 và ông Đường 

cũng không thuộc đối tượng để xét giao đất ở không thông qua hình thức đấu giá 

quyền sử dụng đất. 

2. Ngày 09 tháng 9 năm 2020, nhận được đơn của bà Đậu Thị Liên 

thường trú tại cụm 4, tổ dân phố 3, phường Bắc Hồng; nội dung đơn: Kiến nghị 

liên quan đến việc vét mương xây kè Bình Lạng, máy múc đã múc đất sát móng 

nhà bà, đề nghị UBND thị xã có kế hoạch gia cố hay tiếp tục triển khai dự án  

như thế nào để tránh mùa mưa bão đến không bị ảnh hưởng đến nhà của Bà. 
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Căn cứ quy định của pháp luật, ngày 09/9/2020, Ủy ban nhân dân thị xã 

đã ban hành Văn bản số 1205/UBND-TCD chuyển đơn của bà Đậu Thị Liên đến 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã để xem xét, kiểm tra cụ thể, giải quyết 

nội dung bà Liên phản ánh, kiến nghị, báo cáo kết quả giải quyết về UBND thị 

xã và trả lời công dân trước ngày 30/9/2020.  

Ngày 23/9/2020, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thị xã đã có văn bản 

số 97/BQLDA về việc báo cáo kết quả giải quyết nội dung đơn phản ảnh của bà 

Đậu Thị Liên; theo đó, ngày 16/9/2020, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị 

xã đã kiểm tra, chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục, gia cố lại móng nhà cho gia 

đình bà Đậu Thị Liên theo như đề nghị của gia đình Bà. 

3. Ngày 11 tháng 9 năm 2020, nhận được đơn của các ông: Đặng Đình 

Thìn, Bùi Công Đức, Đào Văn Nam đại diện cho 12 hộ dân làm nông nghiệp 

quê quán tại xã Đức Thuận, huyện Đức Thọ, hiện nay thường trú tại tổ dân phố 

6, phường Bắc Hồng (đơn do đồng chí Bí thư Thị ủy chuyển đến); 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. 

Sau khi xem xét nội dung đơn kiến của công dân, ngày 11/9/2020, UBND 

thị xã đã ban hành văn bản số 1219/UBND-TCD về việc giao giải quyết đơn của 

công dân, theo đó chuyển đơn của các ông nói trên 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, báo cáo Bí thư Thị ủy và UBND thị 

xã trước ngày 30/9/2020.  

Ngày 30/9/2020, UBND phường Bắc Hồng đã có Văn bản số 122/UBND-

VP về việc trả lời đơn của ông Đặng Đình Thìn và các hộ dân tổ dân phố 6, phường 

Bắc Hồng. 

4. Ngày 16 tháng 9 năm 2020 nhận được Văn bản số 6227/UBND-TCD3 

của UBND tỉnh về việc chuyển đơn của các công dân ở thị xã Hồng Lĩnh; nội 

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

đang sử dụng ở tổ dân phố 1,2,3 phường Đậu Liêu để các hộ gia đình ổn định 

cuộc sống. 

Ngày 18/9/2020, UBND thị xã đã ban hành văn bản số 1256/UBND-TCD 

về việc giao giải quyết đơn của công dân ở tổ dân phố 1,2,3 phường Đậu Liêu. 

Theo đó giao Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát cụ thể, 

tham mưu giải quyết theo quy định của pháp luật, trả lời công dân bằng văn bản, 

báo cáo Chủ tịch UBND thị xã và UBND tỉnh trước ngày 10/10/2020. 

5. Ngày 23 tháng 9 năm 2020, nhận được đơn của bà Phan Thị Liên, thường 

trú tại cụm 6, tổ dân phố 10, phường Bắc Hồng; nội dung đơn: kiến nghị liên quan 

đến tiền Huy chương kháng chiến của chồng bà là ông Nguyễn Văn Bảy.  

Sau khi xem xét nội dung đơn của công dân, ngày 24/9/2020, UBND thị 

xã đã ban hành Văn bản số 1285/UBND-TCD giao Trưởng phòng Lao động -

TB&XH xem xét, kiểm tra cụ thể, làm rõ nội dung đơn nêu và giải quyết theo đúng 
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quy định của pháp luật, trả lời công dân và báo cáo Chủ tịch UBND thị xã trước 

ngày 24/10/2020. 

6. Ngày 24 tháng 9 năm 2020, nhận được Văn bản số 3214/STNMT- ĐĐ1 

ngày 24/9/2020 của Sở Tài Nguyên và Môi trường về việc chuyển đơn của ông 

Trần Quốc Thanh, thường trú tại tổ dân phố 6, phường Nam Hồng, Nội dung 

đơn: Xin giải đáp về việc công nhận lại diện tích đất ở có nguồn gốc sử dụng 

trước ngày 18/12/1980. 

Sau khi xem xét nội dung đơn của công dân, ngày 25/9/2020, UBND thị 

xã đã ban hành văn bản số 1292/UBND-TCD về việc giao giải quyết đơn của 

ông Trần Quốc Thanh, TDP 6, phường Nam Hồng. Theo đó, UBND thị xã giao: 

- Chủ tịch UBND phường Nam Hồng kiểm tra cụ thể, làm rõ nội dung 

đơn nêu, trả lời, giải thích cho ông Trần Quốc Thanh rõ bằng văn bản và báo cáo 

kết quả về UBND thị xã (qua Phòng Tài nguyên – Môi trường, Ban Tiếp công 

dân) trước ngày 21/10/2020. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND phường Nam Hồng 

trên cơ sở các quy định của pháp luật để trả lời công dân và đôn đốc, tổng hợp 

kết quả giải quyết của UBND phường Nam Hồng báo cáo Chủ tịch UBND thị 

xã, Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 24/10/2020. 

7. Ngày 30 tháng 9 năm 2020, nhận được đơn của ông Phan Bình thường 

trú tại: Số nhà 01, đường Nguyễn Nghiễm, tổ dân phố 10, phường Bắc Hồng; 

nội dung đơn: Kiến nghị liên quan đến vỉa hè đường Nguyễn Nghiễm phía trước 

gia đình Ông. 

Sau khi xem xét nội dung đơn của công dân, Ngày 01/10/2020, UBND thị 

xã đã ban hành văn bản số 1317/UBND-TCD chuyển đơn của ông Phan Bình 

đến phòng Quản lý đô thị để xem xét, kiểm tra cụ thể, giải quyết nội dung ông 

Bình kiến nghị và trả lời công dân trước ngày 20/10/2020.  

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

xuyên và giải quyết đơn thư tháng 9 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 

 
 

 

Trần Xuân Thắng 
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