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THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 3/2020 

             

Ngày 20/3/2020, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, đồng chí Trần Bình 

Thân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã chủ trì phiên tiếp công dân định 

kỳ. Cùng dự có đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo các 

phòng: Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kinh tế và 

Hạ tầng; Ban Tiếp công dân huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân và công chức phụ 

trách các xã An Hòa Thịnh, Sơn Trường. 

 Sau khi nghe các công dân trình bày nội dung vụ việc, những yêu cầu, 

kiến nghị; ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự buổi tiếp và xem xét các 

hồ sơ, tài liệu có liên quan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kết luận: 

 1. Ông Trần Đình Phi, ở thôn Hưng Thịnh và ông Lê Văn Hòa ở thôn Đức 

Thịnh, xã An Hòa Thịnh (thương binh hạng ¼, thương tật 81%): Đề nghị được hỗ 

trợ kinh phí làm nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 

22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 

 Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, Ủy ban nhân dân xã 

Sơn Thịnh (nay là xã An Hòa Thịnh) đã thông báo đến những hộ nằm trọng diện 

chính sách, qua đó các hộ có đơn, Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với huyện tổ 

chức rà soát các hộ đủ điều kiện để lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Qua rà soát, toàn xã 

có 17 hộ (06 hộ đề nghị làm mới, 11 hộ đề nghị sửa chữa) đủ điều kiện hỗ trợ 

theo quy định. Tại thời điểm đó, nhà ở của hộ ông Phi và ông Hòa chưa đủ điều 

kiện để được hỗ trợ (theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 

22/2013/QĐ-TTg). Ủy ban nhân dân xã Sơn Thịnh đã trực tiếp giải thích cụ thể 

với các hộ gia đình từ năm 2013; sau thời điểm đó cho đến nay (ngày 20/3/2020) 

ông Phi và ông Hòa đều không có khiếu nại, kiến nghị. Do vậy, việc ông Phi và 

ông Hòa đề nghị hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho người có công với cách mạng 

theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ không có cơ sở 

để giải quyết. 

 Nếu hiện nay nhà ở của hộ ông Phi, ông Hòa xuống cấp, hư hỏng nặng, đề 

nghị các ông làm đơn gửi Mặt trận Tổ quốc huyện (hoặc Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội huyện), để được kiểm tra, xem xét đề xuất theo các 

chương trình hỗ trợ khác. 

 2. Ông Nguyễn Hữu Nhạ, thôn Phúc Thịnh, xã An Hòa Thịnh: Kiến nghị 

giải quyết việc Ủy ban nhân dân xã Sơn Thịnh (nay là An Hòa Thịnh) xét mức độ 

tàn tật cho vợ ông (là bà Văn Thị Lành) không đúng, nên từ năm 2011 đến năm 



2018, vợ ông chỉ được hưởng chế độ người tàn tật mức độ “nặng”. Từ năm 2019 

được hưởng chế độ tàn tật mức độ “đặc biệt nặng”, làm thiệt hại đến chế độ, 

chính sách người tàn tật của vợ ông: 

 Nội dung này, ông Nhạ đã làm đơn gửi Ủy ban nhân dân xã An Hòa Thịnh, 

nhưng chưa được trả lời. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã An Hòa Thịnh 

hiện đang giải quyết theo quy định. 

 Ủy ban nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân xã An Hòa Thịnh xem xét 

nội dung đơn và căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành để giải quyết, trả lời 

ông Nguyễn Hữu Nhạ trước ngày 31/3/2020. 

 3. Ông Nguyễn Đức Hinh, thôn An Phú, xã Sơn Phú: Đề nghị giải quyết 

vướng mắc và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tại 

vùng đồi Nhà Trở. Ông đã nhiều lần làm đơn và trực tiếp làm việc với Ủy ban 

nhân dân xã Sơn Trường, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. 

 Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình ông Hinh, 

do đất có tranh chấp nên phải giải quyết xong tranh chấp mới thực hiện được. 

Đến nay, Ủy ban nhân dân xã Sơn Trường phối hợp với Phòng Tài nguyên và 

Môi trường đã tổ chức hòa giải thành tranh chấp giữa các hộ. Nay, để được cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị ông làm làm hồ sơ, gửi Ủy ban nhân 

dân xã Sơn Trường để tiến hành các thủ tục theo quy định. 

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân 

dân xã Sơn Trường và cán bộ chuyên môn thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Đức Hinh khi ông có yêu cầu. 

 Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại phiên 

tiếp công dân định kỳ ngày 20/3/2020. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc./. 

 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh;         Để 
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