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THÔNG BÁO
Kết quả tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch UBND và đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
tháng 12 năm 2020
Ngày 21 tháng 12 năm 2020, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, đồng chí Trần
Quang Tuấn, UVBCH Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và đồng
chí Trần Hoài Đức, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên tiếp
công dân định kỳ tháng 12 năm 2020; cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND
huyện; đại diện thường trực HĐND, Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; Ủy
ban MTTQ huyện; Chánh Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền; Công an huyện;
Trưởng, Phó 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; Trưởng, chuyên viên
Ban tiếp công dân huyện; Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông. Ở xã
Tân Dân có Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND; Chủ tịch MTTQ; Công
chức Địa chính.
Tiếp công dân lần này có các công dân đăng ký tiếp, gồm: Bà Nguyễn Thị
Hương, bà Lê Thị Tình, bà Nguyễn Thị Huyền, bà Trần Thị Huệ, ông Trần Quang
Tấn, bà Phạm Thị Lục, ông Lê Xuân Cường, ông Lê Đặng Thái, ở Thôn Long Sơn,
xã Tân Dân, phản ánh cùng nội dung liên quan đến việc đền bù giải phóng mặt bằng
Kênh Ngàn Trươi, Cẩm Trang.
Sau khi nghe công dân trình bày các nội dung kiến nghị và ý kiến của các phòng,
ban ngành, địa phương có liên quan, ý kiến phát biểu của đồng chí Phó Bí thư Huyện
ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện kết luận
các vụ việc như sau:
Dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang giai đoạn 2 (giai đoạn mở
rộng kênh chính Linh Cảm) được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phê
duyệt tại Quyết định số 1998/QĐ-BNN-XD ngày 23/5/2017, Quyết định số
5241/QĐ-BNN-XD ngày 15/12/2017.
Trong quá trình thực hiện, Hội đồng GPMB huyện đã phối hợp với các xã
Đức Long, Đức Lập, Đức An, Đức Dũng (nay là xã Tân Dân và An Dũng) thực
hiện đúng quy định của pháp luật liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (như
công khai hồ sơ pháp lý của dự án,thu hồi đất, kiểm đếm tài sản, vật kiến trúc, cây
cối hoa màu tại thực địa, áp giá bồi thường…); đồng thời làm tốt công tác tuyên
truyền, vận động nhân dân tạo điều kiện để thực hiện dự án theo kế hoạch. Đến nay
cơ bản các hộ dân đã đồng thuận, nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi
công. Bên cạnh đó, các hộ Nguyễn Thị Hương, Trần Thị Huệ, Lê Thị Tình, Trần
Quang Tấn, Phạm Thị Lục, Lê Xuân Cường xã Tân Dân (không có hộ Lê Đặng

Thái) đã nhận tiền hỗ trợ cây cối, hoa màu,… nhưng vẫn còn yêu cầu bồi thường
tiền đất.
Hội đồng GPMB dự án Ngàn Trươi – Cẩm Trang đã phối hợp với UBND xã
Tân Dân tổ chức nhiều cuộc làm việc trực tiếp với các hộ dân, khẳng định phần
diện tích đất mà các hộ Nguyễn Thị Hương, Trần Thị Huệ, Lê Thị Tình, Trần
Quang Tấn, Phạm Thị Lục, Lê Xuân Cường yêu cầu bồi thường đều thuộc phạm vi
hành lang bảo vệ kênh Linh Cảm do UBND xã Tân Dân quản lý. Đồng thời tuyên
truyền, vận động các hộ dân chấp hành chủ trương, chính sách bồi thường, GPMB
để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, đến hết tháng 5/2020 các hộ
dân vẫn chưa đồng thuận, chưa thực hiện bàn giao mặt bằng.
Để đảm bảo tiến độ thi công theo yêu cầu của Dự án, UBND huyện đã ban
hành Công văn số 1160/UBND-GPMB ngày 27/5/2020 yêu cầu UBND xã Tân
Dân tiếp tục làm việc với từng hộ để tuyên truyền, giải thích và vận động các hộ
chấp hành chủ trương, chính sách GPMB, tự tháo dỡ công trình, di dời, chặt bỏ cây
cối để bàn giao mặt bằng sạch; chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức bảo vệ thi
công.
Căn cứ nhiệm vụ được giao UBND xã Tân Dân đã ban hành các văn bản
triển khai thực hiện công tác bảo vệ thi công dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi –
Cẩm Trang đoạn qua thôn Long Sơn và Tân Tiến xã Tân.
Ngày 09/6/2020 UBND xã Tân Dân đã tổ chức bảo vệ thi công dự án hệ
thống thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang (giai đoạn 2) đoạn qua địa bàn xã Tân
Dân đối với 6 hộ gia đình (không có hộ Ông Lê Đặng Thái) có cây cối, hoa màu
trên đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ kênh Linh Cảm, do UBND xã quản lý.
Quá trình bảo vệ thi công đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của nhà nước
cũng như của các hộ dân.
Việc các hộ dân yêu cầu bồi thường đền bù để giải phóng mặt bằng Kênh
Ngàn Trươi – Cẩm Trang đối với các hộ bị thu hồi đất là không có cơ sở, yêu cầu
các hộ chấp hành các chủ trương của nhà nước, đề nghị các ban ngành, địa phương
tuyên truyền vận động để các hộ hiểu và thực hiện, tránh tình trạng khiếu kiện kéo
dài, ảnh hưởng đến an ninh chính trị của địa phương.
Trên đây là Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 12 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;
- Mặt trận tổ quốc, Các đoàn thể;
- Các thành phần tham gia phiên TCD;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các hộ dân được tiếp (để biết);
- Lưu: VT.
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