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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

   

Số: 165/TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

           Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 5 năm 2018 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2018 

     

Ngày 15 tháng 5 năm 2018, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Dương Tất Thắng đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ. 

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Thanh tra tỉnh, Văn phòng 

UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, 

Lao đôṇg - Thương binh và Xa ̃hôị, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Công Thương; đại diện lãnh đạo: Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, 

UBND các huyện Hương Khê; Thanh tra các sở, ngành: Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Công an tỉnh; cán bộ phụ 

trách công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư của các cơ quan, đơn vị: Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, 

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh; 

Trưởng, Phó Phòng Nghiệp vụ 1, Thanh tra tỉnh; chuyên viên phòng Nội chính và 

toàn bộ lãnh đạo, công chức Ban Tiếp công dân tỉnh - Văn phòng UBND tỉnh. 

Tiếp công dân kỳ này số công dân đăng ký theo danh sách là 34 lượt đăng 

ký (có 04 đoàn đông người liên quan sự cố môi trường biển), trong đó: 18 trường 

hợp Hội đồng tiếp công dân phân công cán bộ tiếp công dân trực tiếp giải thích 

làm rõ với công dân, vì vụ việc đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 

đúng chính sách pháp luật và được các cơ quan chức năng tiếp, giải thích nhiều 

lần; số công dân được tiếp, hướng dẫn và trả lời là 16 trường hợp. 

Sau khi nghe các thành viên Hội đồng tiếp công dân tỉnh phát biểu, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng, chủ trì phiên tiếp công dân kết luận: 

1. Ông Phạm Xuân Lĩnh, trú tại xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê: Đề nghị 

cơ quan có thẩm quyền giải quyết trợ cấp mai táng phí đối với mẹ ông là bà 

Nguyễn Thị Thương đã được Nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước hạng nhì. 

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Thi 

đua - Khen thưởng tỉnh và hộ gia đình ông Phạm Xuân Lĩnh bổ sung tài liệu có liên 

quan đến hồ sơ khen thưởng của bà Nguyễn Thị Thương để xác lập hồ sơ giải 

quyết chế độ mai táng phí cho thân nhân gia đình bà Nguyễn Thị Thương theo 

đúng quy định; trả lời công dân và báo cáo cáo UBND tỉnh trước ngày 12/6/2018.  

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh hủy bỏ Giấy chứng nhận số 2530 UB/CN-KT ngày 

06/5/2010 của UBND tỉnh; giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đính chính 

lại Văn bản số 583/SLĐTBXH-NCC ngày 14/3/2018 về việc giải quyết hồ sơ đề 
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nghị giải quyết chế độ ưu đãi khi người có công từ trần; báo cáo UBND tỉnh trước 

ngày 29/5/2018. 

2. Ông Dương Danh Hào, trú tại xóm Thái Bình, xã Hương Bình, huyện 

Hương Khê: Đề nghị chính quyền địa phương cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất ở cho gia đình ông tại xã Hương Bình, huyện Hương Khê. 

Giao UBND huyện Hương Khê kiểm tra, giải quyết theo quy định; trả lời 

công dân và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 12/6/2018. 

3. Bà Nguyễn Thị Thanh (vợ ông Trần Tôn Thuyên), trú tại xóm Tân Hội, xã 

Hương Trạch, huyện Hương Khê: Đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh 

chấp đất lâm nghiệp giữa gia đình bà với gia đình ông Võ Hồng Kỳ, trú tại xóm 

Tân Hội, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê. 

Giao UBND huyện Hương Khê chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn và các hộ gia đình cá nhân có liên quan kiểm tra, giải quyết 

theo quy định; trả lời công dân và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 

12/6/2018. 

4. Bà Lê Thị Dung, trú tại xóm 12, xã Hà Linh, huyện Hương Khê: Đề nghị 

chính quyền địa phương hỗ trợ làm nhà ở cho gia đình bà thuộc diện hộ nghèo.  

Giao UBND huyện Hương Khê chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

kiểm tra cụ thể, giải quyết theo quy định hiện hành của nhà nước; trả lời công dân 

và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 12/6/2018. 

5. Bà Nguyễn Thị Sen, trú tại tổ dân phố Tây Trinh, phường Kỳ Trinh, thị xã 

Kỳ Anh: Đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết trả lại Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất số D 0354513 ngày 26/4/1995 của UBND huyện Kỳ Anh cấp cho gia 

đình bà đã bị thất lạc. 

Giao UBND thị xã Kỳ Anh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, rà 

soát cụ thể, giải quyết theo quy định; trả lời công dân và báo cáo kết quả về UBND 

tỉnh trước ngày 12/6/2018. 

6. Ông Trần Bỉnh Thịnh cùng một số hộ dân trú tại xóm Sơn Thủy, xã Mỹ 

Lộc, huyện Can Lộc: Kiến nghị bồi thường, hỗ trợ đất đai khi thực hiện dự án nâng 

cấp, mở rộng Quốc lộ 15B (đoạn từ ngã ba Đồng lộc đến Quốc lộ 1A). 

Giao UBND huyện Can Lộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ 

đạo kiểm tra cụ thể, giải quyết theo quy định của pháp luật; trả lời công dân và báo 

cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 12/6/2018. 

7. Các ông Võ Minh Loan, Võ Triều Thanh, trú tại xã Thuần Thiện, huyện 

Can Lộc: Đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ Quyết định số 684/QĐ-UBND 

ngày 02/6/2008 của UBND huyện Can Lộc về việc thay đổi, cải chính hộ tịch của 

ông Võ Văn Chung, Chủ tịch UBND xã Thuần Thiện. 

Vụ việc hiện nay UBND tỉnh đang chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, giải 

quyết theo quy định của pháp luật và khi có kết quả sẽ trả lời ông theo qui định. 
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8. Các ông Phạm Văn Thọ, Lê Văn Ty và một số hộ gia đình trú tại thôn 

Đông Hạ, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên: Kiến nghị bồi thường, hỗ trợ quá trình 

thi công mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A làm nhà ở của các hộ dân bị rạn, nứt ... 

Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp UBND huyện Cẩm Xuyên và 

các cơ quan có liên quan rà soát quá trình giải quyết, xem xét xử lý theo qui định 

hiện hành (nếu có); tổ chức đối thoại để trả lời, giải thích cho các hộ gia đình đồng 

thuận; hoàn thành và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 12/6/2018. 

9. Ông Nguyễn Hữu Toàn, trú tại thôn Tân Hương, xã Thạch Khê, huyện 

Thạch Hà: Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết bồi thường đất gia đình ông 

bị ảnh hưởng do xây dựng dự án Công viên trung tâm thành phố Hà Tĩnh (đất ông 

Nguyễn Hữu Toàn do UBND huyện Thạch Hà cấp tại Quyết định số 46QĐ/UB 

ngày 26/4/1989 tại xã Thạch Yên (nay là phường Văn Yên)) 

Giao UBND thành phố kiểm tra, rà soát cụ thể, giải quyết theo quy định của 

pháp luật; trả lời công dân và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 12/6/2018. 

10. Ông Trần Quốc Hiền, trú tại cụm 03, tổ dân phố 01, phường Bắc Hồng, 

thị xã Hồng Lĩnh: Phản ánh về việc UBND phường Bắc Hồng tổ chức lực lượng 

vận chuyển vật liệu của gia đình ông không đúng quy định. 

Giao UBND thị xã Hồng Lĩnh chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xem 

xét, giải quyết theo quy định; trả lời công dân và báo cáo kết quả về UBND tỉnh 

trước ngày 12/6/2018. 

11. Ông Nguyễn Đình Mậu, trú tại tổ dân phố 10, phường Bắc Hồng, thị xã 

Hồng Lĩnh: Phản ánh về việc ông Trần Tý lấn chiếm đất đường nội thị thuộc Nhà 

nước quản lý. 

Giao UBND thị xã Hồng Lĩnh chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định 

(nếu có); trả lời công dân và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 12/6/2018. 

12. Ông Nguyễn Ngọc Huỳnh, tổ dân phố 10, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng 

Lĩnh: Đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình ông 

với gia đình ông Bùi Ngọc Tuân. 

Chuyển đơn, giao: UBND thị xã Hồng Lĩnh kiểm tra, rà soát lại quá trình xử 

lý vụ việc, đối chiếu quy định hiện hành của Nhà nước để giải quyết dứt điểm vụ 

việc; trả lời công dân và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 12/6/2018. 

13. Bà Nguyễn Thị Thủy, trú tại, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh: Tố 

giác việc bỏ lọt tội phạm đối với Nguyễn Văn Tọa điều khiển xe ô tô BKS 54N-

7093 và khởi tố sai tội danh đối với Lê Quang Thành (con trai bà Thủy) điều 

khiển xe mô tô biển kiểm soát 38L1-2756 liên quan vụ tai nạn giao thông đường 

bộ xảy ra vào hồi 22 giờ ngày 22/12/2009 tại Km 482+300 thuộc địa phận 

phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh.  

Vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính và 

đã được UBND tỉnh tiếp đối thoại, giải thích cho công dân rõ và ban hành Thông 

báo số 536/TB-UBND ngày 20/10/2015 đề nghị bà Nguyễn Thị Thủy chấp hành 

nghiêm túc và chấm dứt khiếu tố. 
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14. Ông Nguyễn Phi Khanh, quê quán thôn 4, xã Sơn Bình, huyện Hương 

Sơn (hiện thường trú tại số 338/74, khu phố 13, phường Hố Nai, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai): Khiếu nại chính quyền địa phương lấy đất của gia đình ông 

tại xã Sơn Bình để cấp giao cho hộ gia đình ông Phạm Ngọc Long, trú tại xã Sơn 

Bình, huyện Hương Sơn; ông không đồng ý với Văn bản số 136/UBND-TNMT 

ngày 06/02/2018 của UBND huyện Hương Sơn về việc trả lời đơn của ông. 

Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp, trả lời: Vụ việc đã 

được UBND huyện Hương Sơn kiểm tra, rà soát và ban hành Văn bản trả lời số 

136/UBND-TNMT ngày 06/02/2018 là đúng quy định pháp luật; tại buổi tiếp công 

dân cũng không cung cấp được các hồ sơ, tài liệu gì mới để chứng minh; do vậy, đề 

nghị ông Nguyễn Phi Khanh nhận thức rõ và chấp hành chính pháp luật. 

15. Ông Trần Kim Quế, trú tại xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân: Tố cáo ông 

Võ Hồng Nghiêm chiếm dụng giấy tờ xem máy của ông từ năm 1990. 

Vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính; 

Công an tỉnh đã kiểm tra cụ thể, trả lời công dân tại Văn bản số 185/PV24 ngày 

20/11/2012; đề nghị công dân chấp hành nghiêm túc và chấm dứt khiếu tố. 

16. Đối với các nhóm đối tượng kiến nghị, phản ánh liên quan đến bồi 

thường sự cố môi trường biển (có danh sách kèm theo). 

Sau khi đã được đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tiếp, trả lời, giải thích cho các đối tượng tại phiên tiếp. UBND tỉnh yêu cầu 

UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến rộng 

rãi đến tận người dân các quy định tại Văn bản số 1826/TTg-NN ngày 29/11/2017 

của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 138/TB-UBND ngày 26/4/2018 của 

UBND tỉnh thông báo về việc không bổ sung đối tượng và hoàn thiện hồ sơ kết 

thúc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại sự cố môi trường. Vì đây là văn bản chỉ đạo cuối 

cùng của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh để nhân dân biết, đồng thuận và 

chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước. Yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố, thị xã liên quan tiếp tục tuyên truyền rộng rãi để người dân biết chấp 

hành đúng qui định; trường hợp địa phương nào để công dân tiếp tục tập trung 

đông người đến trụ sở cơ quan nhà nước cấp tỉnh và Trung ương kiến nghị phản 

ánh nội dung này thì Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã đó phải chịu 

trách nhiệm trước UBND tỉnh và phải trực tiếp đến tiếp, vận động đưa công dân 

về địa phương để tiếp và giải quyết. 

Để thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân theo quy định và giải quyết 

kịp thời, đúng quy định các vụ việc: 

- Giao các sở, ngành cấp tỉnh, UBND huyện, thành phố, thị xã tổng hợp, 

báo cáo kết quả giải quyết theo kết luận tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh 

đúng thời hạn về Văn phòng UBND tỉnh (qua Ban Tiếp công dân tỉnh) để tổng 

hợp, báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh theo quy định.   

- Những trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng chính 

sách, pháp luật, được tiếp, giải thích nhiều lần, nay đã hết thẩm quyền giải quyết (có 

danh sách kèm theo), yêu cầu Người đúng đầu các sở, ngành, địa phương có liên 

quan tăng cường tuyên truyền, giáo dục, đồng thời phải có thái độ cương quyết nhằm 
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đảm bảo kỷ cương của pháp luật, không để xảy ra tình trạng cố tình khiếu nại, tố cáo 

trái pháp luật làm mất ổn định tình hình. Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành 

phố, thị xã thực hiện nghiêm túc Văn bản số 1826/TTg-NN ngày 29/11/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 138/TB-UBND ngày 26/4/2018 của UBND tỉnh 

thông báo về việc không bổ sung đối tượng và hoàn thiện hồ sơ kết thúc bồi 

thường, hỗ trợ thiệt hại sự cố môi trường. 

Trên đây là tổng hợp kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2018; Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực 

HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo; yêu cầu các sở, ngành, địa 

phương có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc những nội dung trên./.   
 

 Nơi nhận: 
- Ban Tiếp công dân Trung ương; 
- Đ/c Bí thư, Đ/c Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh;                 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Huyện, Thành, Thị ủy; UBND các huyện,  
  thành phố, thị xã (có công dân theo danh  
  sách và được tiếp); 
- Các đơn vị tham gia phiên TCD;  
- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, NC, NL1, VX, TCD;  

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 
                     

                      

(đã ký) 

 

 

Phạm  Xuân  Phú 
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