
 1 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

 

Số:  2346 /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Đức Thọ, ngày  21  tháng  9  năm 2020 

 

 

THÔNG BÁO 

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

huyện và đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 

 tháng 9 năm 2020 

 

Ngày 21 tháng 9 năm 2020, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, đồng chí Trần 

Quang Tuấn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Trần Hoài 

Đức, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã chủ trì phiên tiếp công dân 

định kỳ tháng 9 năm 2020; cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; 

lãnh đạo Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra, Ban Dân vận Huyện ủy, Chánh, phó Văn 

phòng Cấp ủy - Chính quyền; 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; Ban quản lý dự án; Trung tâm Văn hóa – Truyền 

thông, Ban tiếp công dân huyện; Ở cơ sở: có đồng chí Chủ tịch UBND xã, công 

chức Địa chính môi trường xã Tân Dân; Hòa Lạc; Lâm Trung Thủy, thị trấn Đức 

Thọ;  

Sau khi nghe các phòng, ban ngành, các địa phương có liên quan báo cáo 

các vụ việc tồn đọng chưa giải quyết, đã giải quyết nhưng chưa dứt điểm, đồng chí 

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận giao giải quyết các vụ việc như 

sau: 

I. Các vụ việc chưa giải quyết dứt điểm: 

1. Bà Lương Thị Lý, thị trấn Đức Thọ: Tố cáo ông Nghiêm Xuân Hải, nguyên 

Chủ tịch UBND xã Đức Yên (cũ) thông đồng với bà Nghiêm Thị Thủy, nguyên trưởng 

Ban Tài chính xã Đức Yên (thị trấn Đức Thọ) để chiếm đoạt số tiền 160 triệu đồng của 

bà Lý và một số nội dung khác… 

Ngày 19/2/2020 UBND huyện đã có Công văn số 290/UBND – TCD giao Cơ 

quan Kiểm tra – Thanh tra, phòng Tài chính – KH, Cơ quan Tổ chức – Nội vụ thành 

lập tổ để xác minh giải quyết. Qua quá trình rà soát các nội dung liên quan, ngày 

04/6/2020 UBND huyện đã có Công văn số 1214/UBND-UBKT-TT về việc giao 

UBND thị trấn Đức Thọ giải quyết; Ngày 27/8/2020 UBND thị trấn Đức Thọ có Công 

văn số 140/UBND – BPTCD về việc trả lời đơn của bà Lương Thị Lý đồng thời khẳng 

định các nội dung bà Lý phản ánh là không có cơ sở.Tuy nhiên, đến nay công dân vẫn 

chưa đồng tình. 

Chủ tịch UBND huyện đề nghị UBND thị trấn Đức Thọ tiếp tục tổ chức đối thoại 

các nội dung công dân chưa rõ, đồng thời tuyên truyền, giải thích để công dân hiểu và 

thực hiện đúng quy định của pháp luật, tránh tình trạng đơn thư khiếu kiện kéo dài, làm 

mất ổn định tình hình của địa phương. Thời gian thực hiện trước 15/10/2020.  
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2. Bà Lê Thị Lý, xã An Dũng: phản ánh gia đình bà có một mãnh đất, đã được 

nhà nước câp giấy CNQSD đất nhưng đến nay gia đình không xác định được mốc 

giới tứ cận để làm nhà. 

 Nội dung này, trong quá trình giải quyết UBND xã An Dũng đã có Tờ trình số 

261/TTr – UBND ngày 22 tháng 6 năm 2020 đề nghị phòng Tài nguyên và Môi 

trường và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất phối hợp với địa phương 

để xác định tọa độ, tứ cận, nhưng đến nay Văn phòng đăng ký đất đai và phòng Tài 

nguyên – MT vẫn chưa thực hiện.  

Chủ tịch UBND huyện giao các đơn vị thực hiện xong trước ngày 15/10/2020. 

 3. Bà Nguyễn Thị Hương, xã Tân dân:  Phản ánh việc UBND xã Tân Dân có 

1 số dấu hiệu vi phạm pháp luật. Nội dung đơn của công dân xuất phát từ việc gia 

đình bà làm thủ tục xin hợp thức hóa phần diện tích đất tăng thêm. Tuy nhiên, 

UBND xã đã trả lời làm rõ các nội dungkhông đủ điều kiện để công nhận.  

 Chủ tịch UBND huyện giao UBND xã Tân Dân tiếp tục tuyên truyền, làm rõ 

các quy định của Nhà nước, đồng thời vận động hộ dân chấp hành các chủ trương 

chính sách của Nhà nước không khiếu nại kéo dài. 

 4. Ông Trần Cao Tuân, xã Tân Dân: Đề nghị cấp GCNQSD đất đối với thửa 

đất được đổi khi xây dựng đường giao thông nông thôn. Nội dung đơn theo báo cáo 

của UBND xã thì thửa đất của ông được cấp sai vị trí. Hiện nay phòng Tài nguyên và 

Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và UBND xã đang hướng dẫn 

công dân làm hồ sơ thu hồi GCNQSD đất cũ do cấp sai, đồng thời cấp lại GCNQSD 

đất theo đúng quy định.  

 Chủ tịch UBND huyện giao UBND xã tiếp tục tuyên truyền vận động hộ dân 

chấp hành các chủ trương chính sách của Nhà nước không khiếu nại kéo dài, nếu gia 

đình ông có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì phải thực hiện các thủ tục 

theo quy định của pháp luật. 

 5. Ông Lê Quang Sáng, thôn Thượng Tiến xã Hòa Lạc:  Phản ánh gia đình 

ông nhận chuyển nhượng 01 mảnh đất tại vùng quy hoạch Cây khế đã được cấp 

GCNQSD đất nhưng sau khi kiểm tra thực địa bị thiếu đất 37 m2 đất. 

Chủ tịch UBND huyện giao UBND xã Hoà Lạc chủ trì phối hợp với phòng Kinh 

tế - HT, Tài nguyên – MT, Tài chính – KH cùng với gia đình ông Lê Quang Sáng để 

thống nhất phương án hợp lý, đảm bảo quyền lợi của người dân đồng thời phải giải 

quyết theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian giải quyết xong trước 15/10/2020. 

II. Kết quả tiếp công dân: 

Tiếp công dân kỳ này có 03 công dân của xã Lâm Trung Thủy, (ông Nguyễn 

Duy Sơn, ông Nguyễn Bá Đáo, ông Nguyễn Bá Phong thôn Đức Hương Quang xã 

Lâm Trung Thủy) phản ánh nội dung: năm 2006 các hộ dân thực hiện dự án đa cây 

đa con, đến năm 2019 nhà nước thu hồi đất để xây dựng kho dự trữ Hồng Đức. 

Tuy nhiên, với mức bồi thường 50% (quá thấp) và một số hạng mục không được 

bồi thường, yêu cầu xác định cụ thể hạng mục nào được bồi thường, hạng mục nào 

được hỗ trợ và có một số hạng mục tại sao không được bồi thường? 

Chủ tịch UBND huyện kết luận: Biểu dương các hộ dân trong thời gian qua 

đã đồng tình về chủ trương để thực hiện các dự án đầu tư của Nhà nước theo chính 

sách của Nhà nước, của tỉnh. Trong qua trình thực hiện dự án xây dựng kho dự trữ 
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Hồng Đức, UBND huyện được giao thực hiện công tác Bồi thường giải phóng mặt 

bằng theo mốc giới chủ đầu tư bàn giao và chi trả kinh phí bồi thường theo quy định 

của tỉnh. Chính vì vậy, việc xác định tài sản trên đất phải căn cứ vào đề án đã được 

UBND tỉnh phê duyệt và áp dụng các chính sách theo của UBND tỉnh ban hành tại 

từng thời điểm, cụ thể là trước 15/10/2018 áp dụng Quyết đinh 75/2014/QĐ-UBND 

ngày 03/11/2014; từ 15/10/2018 áp dụng theo quyết định 34/2018/QĐ-UBND ngày 

15/10/2018. Theo Báo cáo của Hội đồng BTGPMB huyện việc áp giá đền bù, hỗ trợ 

cho các hộ đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật Vì vậy, giao Hội đồng 

BTGPMB huyện có văn bản để trả lời cho các hộ dân rõ các nôi dung mà các hộ dân 

chưa đồng tình. Việc các hộ dân phản ánh còn một số hạng mục chưa được thống 

kê, kiểm đếm cụ thể, còn sót... UBND huyện giao phòng Kinh tế  - Hạ tầng phối hợp 

với Hội đồng BTGPMB huyện, UBND xã Lâm Trung Thủy cùng với các hộ dân để 

thực hiện nghiêm túc việc kiểm đếm. Thời gian hoàn thành trước 15/10/2020. 

Để thực hiện tốt công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo trong thời gian tới, chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

- Ban Tiếp công dân huyện chịu trách nhiệm nghiên cứu kỹ các nội dung đơn 

thư để phân loại (kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo), từ đó tham mưu xử lý theo 

quy định, đồng thời theo dõi đôn đốc quá trình giải quyết đơn thư theo đúng quy 

định.  

- Cơ quan kiểm tra – Thanh tra huyện chủ trì giải quyết các đơn tố cáo cán bộ, 

công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ban thường vụ Huyện ủy, của 

UBND huyện. 

- Các phòng, ban, ngành chuyên môn có trách nhiệm xử lý các đơn thư khiếu 

nại, kiến nghị phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết theo lĩnh vực chuyên môn hoặc 

được giao tham gia xác minh giải quyết theo đúng thời hạn; 

- UBND các xã, thị trấn tổ chức tiếp công dân theo đúng quy định của Luật 

Tiếp công dân và các quy định của Nhà nước; Tăng cường công tác giải quyết đơn 

thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, tuyên truyền giải thích rõ các quy định của 

pháp luật, giải quyết dứt điểm tại cơ sở, hạn chế tình trạng dân khiếu kiện vượt cấp. 

Trên đây là Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 9 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: 
- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện;     

- Mặt trận tổ quốc, Các đoàn thể; 

- Cơ Quan Kiểm tra – TT; Ban Dân vân Huyện ủy;           

- Các thành phần tham gia phiên TCD;  

- Chánh, phó VP CU-CQ huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Ông Nguyễn Duy Sơn, Nguyễn Bá Đáo,  

Nguyễn Bá Phong; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

       Trần Cao Lương 
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