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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 
 

Số: 630 /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

               Đức Thọ, ngày 24 tháng 3 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2021 

 

Ngày 22 tháng 3 năm 2021, tại Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ, 

Đồng chí Trần Quang Tuấn, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện và đồng chí Trần Hoài Đức, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

HĐND huyện đã chủ trì phiên tiếp dân định kỳ tháng 3 năm 2021. Cùng dự có các 

Phó Chủ tịch UBND huyện; Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Chánh văn 

phòng Cấp ủy - Chính quyền, Công an huyện, Trưởng, phó (phụ trách) cơ quan 

Kiểm tra - Thanh tra; Trưởng các phòng: Tài nguyên - MT, Nông nghiệp - PTNT, 

Kinh tế - HT, Tài chính - KH, Tư Pháp; Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký QSD 

đất chi nhánh Đức Thọ - Hương Sơn; Hội đồng BTGPMB huyện; Trưởng, chuyên 

viên Ban tiếp công dân huyện; Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông (dự 

và đưa tin); ở xã Tân Dân và thị trấn Đức Thọ có đồng chí Chủ tịch, công chức Địa 

chính – Xây dựng và các thành phần liên quan. 

Tiếp công dân kỳ lần này có 02 công dân (Bà Nguyễn Thị Tam, tổ dân Phố 

05, thị trấn Đức Thọ và bà Trần Thị Lý, xóm Lộc Phúc, xã Tân Dân).  

Sau khi nghe các công dân trình bày, ý kiến phát biểu của đồng chí Phó Bí thư 

Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các thành viên tham gia tiếp công dân huyện, ý 

kiến của các địa phương được mời tham dự phiên tiếp, đồng chí Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch UBND huyệnkết luận các vụ việc như sau: 

1. Bà Nguyễn Thị Tam, tổ dân Phố 05, thị trấn Đức Thọ: Phản ánh gia đình 

bà có mãnh ruộng với diện tích 1000m2, năm 2009 nhà nước thu hồi đất ruộng của 

bà nhưng chỉ mới đền bù cho gia đình bà 700m2 đất, còn lại 300m2  hiện nay nhà 

nước đã thu hồi nhưng chưa đến bù cho gia đình bà theo quy định. 

Qua rà soát, đối chiếu các tài liệu liên quan, các ý kiến phát biểu các thành 

phần dự tiếp, Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận: Về nội 

dung này, vào năm 2009 gia đình bà Tam đã viết đơn khiếu nai, qua quá trình giải 

quyết UBND huyện đã thành lập Tổ giải quyết khiếu nại tại Quyết định số 

1869/QĐ –UBND ngày 18/11/2009; theo kết quả xác minh thì diện tích 300m2 đất 

nông nghiệp (cụ thể là 284m2) ở vùng Trịu, dãy VI, ô số 01 của bà Tam không nằm 

trong Giấy CNQSD đất (trong giấy CNQSD đất cấp vào năm 1999 thì diện tích là 

770m2 , số diện tích này đã được nhà nước thu hồi và đền bù theo đúng quy định), 

còn diện tích 284m2 là do gia đình bà Tam khai hoang, đã được UBND thị trấn hỗ 

trợ 30% giá trị đất cùng hạng tương ứng số tiền 1.744.000đ (Một triệu bảy trăm 

bốn mươi bốn nghìn đồng chẵn), theo quy định tại khoản 6, Điều 5, khoản 2 Điều 

8, Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND ngày 18/7/2006 UBND tỉnh Hà Tĩnh, gia 
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đình bà Tam đã nhận số tiền trên, đồng thời bà đã rút đơn khiếu nại. Như vậy việc 

bà Tam phản ánh còn 300m2 đất nông nghiệp tại vùng Trịu, dãy VI, ô số 01 chưa 

được đền bù là không có cơ sở. 

2. Bà Trần Thị Lý, xóm Lộc Phúc, xã Tân Dân, phản ánh: (1) các nội dung 

liên quan đến việc đền bù đường điện 671 đi qua vườn gia đình bà Lý nhưng chưa 

được đền bù; (2) Yêu cầu ngành điện đấu nối điện cho gia đình bà Lý để sinh hoạt. 

(1) Về các nội dung liên quan đến việc đền bù đường điện 671 đi qua vườn 

gia đình bà Lý nhưng chưa được đền bù. Nội dung này UBND huyện đã có Kết 

luận số 1835/KL – UBND ngày 08/9/2015 về việc kết luận nội dung đơn của bà 

Trần Thị Lý, công dân xã Đức Long và Văn bản số 343/TT-NV1 ngày 08/7/2020 

của Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh về việc báo cáo kết quả rà soát xử lý đơn của công dân, 

các văn bản đã khẳng định việc bà Lý tố cáo là không có cơ sở. 

(2) Nội dung bà Lý yêu cầu ngành điện đấu nội điện cho gia đình bà để sinh 

hoạt. Về nội dung này đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận: 

- Đề nghị Giám đốc Chi nhánh điện lực huyện Đức Thọ làm giấy mời cụ thể 

để làm việc với bà Lý, phối hợp với UBND xã Tân Dân tuyên truyền vận động bà 

Lý, tạo điều kiện để gia đình bà Lý có điện đảm bảo phục vụ sinh hoạt. 

- Đề nghị bà Trần Thị Lý phối hợp với điện lực huyện Đức Thọ để làm thủ 

tục sử dụng điện; ký biên bản treo, tháo hệ thống đo đếm và hợp đồng mua sắm 

điện theo quy định. Việc bà Lý yêu cầu Chủ tịch UBND xã Tân Dân đến đấu nối 

điện cho gia đình bà là không thể thực hiện được, vì việc đấu nối điện là do ngành 

điện quản lý và thực hiện. 

Trên đây là thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2021,Ủy 

ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ngành, địa phương có liên quan tổ chức 

thực hiện nghiêm túc những nội dung trên./.   
 

 Nơi nhận: 
- Ban Tiếp công dân Tỉnh; 
- Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 
- Đ/c Bí thư, các Phó Bí thư Huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện;                 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Các phòng, ban ngành, MTTQ, đoàn thể,  
 - Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 
- Chánh, PVP huyện; 
- Bà Trần Thị Lý; bà Nguyễn Thị Tam; 
- Lưu: VT, TCD. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 
 

 

 

 
 

Trần Cao Lương 
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