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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

 

Số: 3006  /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Đức Thọ, ngày  24  tháng  11  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Huyện ủy,  

Chủ tịch UBND huyện tháng 11 năm 2020 

 

Ngày 20 tháng 11 năm 2020, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, đồng chí Trần 

Quang Tuấn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên tiếp công dân 

định kỳ tháng 11 năm 2020; cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; đại 

diện thường trực HĐND, Phó chủ tịch UBMTTQ huyện; Trưởng phó, Cơ quan Kiểm 

tra - Thanh tra, lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; Trưởng các phòng, ngành: Nông 

nghiệp - PTNT, Tài nguyên - MT, Tài Chính - Kế hoạch, Tư pháp, Kinh tế - Hạ tầng, 

Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất; Trung tâm Văn hóa - Truyền thông, 

Công an; Ban tiếp công dân huyện, Hội đồng Bồi thường GPMB huyện; Ở cơ sở: có 

đồng chí Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch MTTQ xã, Công chức Địa 

chính môi trường các xã: Quang Vĩnh, Tân Dân. 

Sau khi nghe công dân trình bày các nội dung kiến nghị và ý kiến của các phòng, 

ban ngành, các địa phương có liên quan, đồng chí Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND 

huyện kết luận giao giải quyết các vụ việc như sau: 

1. Đơn của các hộ dân xã Quang Vĩnh phản ánh việc áp giá đền bù giải phóng 

mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc – Nam chưa đúng quy định. 

Sau khi nhận đơn, UBND huyện có giấy mời số 2923/GM-UBND ngày 

18/11/2020 mời các hộ dân đến dự phiên tiếp công dân định kỳ vào ngày 20/11/2020, 

nhưng các hộ dân đã không đến tham dự.  

Qua báo cáo giải quyết của Hội đồng BTGPMB, ý kiến các phòng ban liên quan, 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:  

Việc UBND huyện phê duyệt giá đất là đúng thẩm quyền, thực hiện theo Quyết 

định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh về việc ủy quyền xác 

định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Để xác định giá đất UBND huyện đã ký 

hợp đồng tư vấn với Trung tâm Công nghệ thông tin kỹ thuật Tài nguyên Môi trường (nay 

là Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính) thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường  

số 11/HĐ-ĐGĐ ngày 28/5/2020 là (đơn vị) tư vấn đủ tư cách pháp nhân, có chức năng tư 

vấn xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị 

thu hồi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc Dự 

án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 

2017 - 2020 và giao đất ở tại Khu tái định cư, việc định giá đất UBND huyện thực hiện 

theo đúng quy định.  

Vậy, việc các hộ dân xã Quang Vĩnh phản ánh việc áp giá đền bù giải phóng 

mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc – Nam chưa đúng quy định là không có cơ sở.  

2. Ông Trần Cao Tuân, xã Tân Dân: phản ánh: năm 2002 thực hiện chủ trương mở 

rộng đường giao thông nông thôn xã Đức Long (cũ) nay là là xã Tân Dân, UBND xã đã 

cắt 432m2 đất vườn của gia đình ông, đồng thời đền bù 432m2 đất 5% tại xứ đồng Đà 

Nằm, tuy nhiên từ đó đến nay đã nhiều lần làm đơn nhưng vẫn chưa được cấp giấy 
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CGNQD đất. gia đình ông đề nghị UBND xã  lấy đất vườn thì phải cấp đất vườn cho 

ông. 

Qua quá trình nhận đơn, UBND huyện đã giao UBND xã Tân Dân phối hợp với 

phòng TNMT để kiểm tra giải quyết trả lời công dân, UBND xã Tân Dân đã có Báo cáo 

số 20/BC-UBND ngày 28/5/2020, Công văn số 1774/UBND-TN ngày 30/7/2020 về việc 

trả lời đơn của ông Trần Cao Tuân, thôn Thịnh Cường, xã Tân Dân, cụ thể: Năm 2002 

ông Trần Cao Tuân được UBND xã Đức Long trích  đất 5% do UBND xã quản lý để đền 

bù cho gia đình ông (do lấy đất làm đường giao thông) tại xứ đồng Đà Nằm, thôn Thịnh 

Cường, xã Đức Long và đã được cấp giấy CNQSD đất vào năm 2015 gồm 6 thửa đất 

nông nghiệp (thửa đất đổi đất vườn được xác định là thửa số 213, tờ bản đồ số 04, diện 

tích 366,8m2, loại đất chuyên trồng lúa nước). Hiện nay thửa đất số 213 nằm trong vùng 

quy hoạch đất ở, đã được UBND huyện phê duyệt, đề nghị gia đình ông Trần Cao Tuân 

phối hợp với UBND xã để thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng theo đúng quy 

định.  

Việc ông Trần Cao Tuân đề nghị lấy đất vườn của gia đình ông thì phải cấp đất 

vườn cho ông là không có cơ sở. Đề nghị UBND xã tiếp tục tuyên truyền, giải thích, vận 

động để gia đình chấp hành các chính sách của Nhà nước, không khiếu nại kéo dài. 

3. Công dân Lê Xuân Thuận, Lê Văn Quản, thôn Đông Xá xã Hòa Lạc: Tố cáo ông 

Lê Tiến Thắng, Chủ tịch UBND xã Hòa Lạc có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn 

hợp thức hóa đất lấn chiếm nhà văn hóa thôn Đông Xá cho người thân; chặt phá cây 

của nhà văn hóa, bao che cho người thân lấn chiếm đất nông nghiệp, bảo kê cho một 

số thành phần bán đất nghĩa trang... 

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận: Sau khi nhận được đơn tố cáo, UBND 

huyện đã giao Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra chủ trì, phối hợp với các phòng ban liên qua 

tham mưu UBND huyện thành lập tổ xác minh giải quyết theo Luật Tố cáo năm 2018, qua 

quá trình giải quyết, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Kết luận số 2728/KL-UBND 

ngày 29/10/2020 của UBND huyện đã kết luận các nội dung tố cáo  trên đối với ông Lê 

Tiến Thắng – Chủ tịch UBND xã Hòa Lạc. 

Nếu công dân tiếp tục tố cáo thì yêu cầu công dân cung cấp các tài liệu, chứng cứ 

mới cho Tổ xác minh trước ngày 24/11/2020, để Tổ xác minh kiểm tra, rà soát để có cơ 

sở xem xét giải quyết. 

 Giao Tổ trưởng Tổ xác minh tham mưu văn bản báo cáo kết quả giải quyết đơn cho 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trước ngày 10/12/2020.  

Trên đây là Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2020, Ủy 

ban nhân dân huyện thông báo để các phòng, ban, ngành liên quan, UBND các xã, thị 

trấn, công dân được biết và thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
- Tr Tỉnh ủy- HĐND- UBND tỉnh; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện;     

- Các Ban Đảng, Mặt trận tổ quốc, Các đoàn thể;         

- Các thành phần tham gia phiên TCD;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Ông Lê Xuân Thuận, Lê Văn Quản, Trần Cao Tuân; 

các hộ dân ở xã Quang Vĩnh; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 Trần Cao Lương 
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