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    Số   847 - TB/TU                               Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 4 năm 2019 

 

     THÔNG BÁO 
          Kết quả tiếp dân định kỳ tháng 3/2019 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 

 

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị 

về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực 

tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, ngày 28 tháng 3 

năm 2019 tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

tỉnh đã chủ trì phiên tiếp dân định kỳ tháng 3 năm 2019. 

Cùng dự phiên tiếp dân có đồng chí Võ Trọng Hải, Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh; đồng chí Võ 

Hồng Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Bí thư Huyện 

ủy Hương Khê; Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân và giám đốc một số sở, ban, 

ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan. 

Số công dân đăng ký trực tiếp tiếp xúc, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, 

tố cáo 25 người (có 2 đoàn đông người liên quan đến bồi thường, hỗ trợ thiệt 

hại do sự cố môi trường biển và liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt 

bằng Quốc lộ 1A giai đoạn 1992 - 1994). Trong đó, có 10 trường hợp đồng 

chí Bí thư Tỉnh ủy giao đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Xây dựng, Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà Tĩnh tiếp và giải thích, trả lời công dân, vì những vụ việc 

này đã được các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện giải quyết đúng thẩm quyền, nay 

đang chờ kết luận cuối cùng của các cơ quan có thẩm quyền Trung ương xem 

xét; 10 trường hợp đã được các cơ quan chức năng giải quyết, hiện nay đang 

chờ kết quả; 05 trường hợp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp.  

Sau khi nghe các công dân trình bày, ý kiến phát biểu của các thành 

viên tham dự phiên tiếp dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận: 

1. Bà Trần Thị Liệu, thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân: 

Kiến nghị Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân xem xét, giải quyết trả lại thửa 

đất của gia đình bà sinh sống trước năm 1989, vì hiện nay bà đang ở nhờ trên 

đất người khác. 

Trên cơ sở hồ sơ tài liệu và ý kiến trả lời của các cơ quan chức năng và 

huyện Nghi Xuân cho rằng việc kiến nghị của bà Liệu là không có căn cứ, vì 

khu đất đó do bị thiên tai thường xuyên nên chính quyền địa phương đã quy 

hoạch, thu hồi chuyển đổi thành đất sản xuất nông nghiệp, từ năm 1989 đến 

nay gia đình bà cũng không ở trên thửa đất này.  
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Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân 

rà soát, kiểm tra lại quá trình di chuyển đất ở của bà Liệu; cấp đất ở và cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Liệu; đối với phản ảnh thái độ 

của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Hội và đặc biệt là một số hộ 

dân ra làm nhà ở trên đất đã được thu hồi, đồng chí Bí thư Huyện ủy Nghi 

Xuân khẩn trương chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra, rà soát kỹ, đúng 

quy định pháp luật và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm báo cáo 

đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trước ngày 20/4/2019. 

2. Ông Đinh Ngọc Cảnh, thôn 2, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân: 

Phản ánh việc Ủy ban nhân dân xã Xuân Lĩnh giao đất trên thực địa cho gia 

đình ông không đúng với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Nội dung này, đề nghị gia đình ông Đinh Ngọc Cảnh trực tiếp Hội 

đồng tiếp công dân huyện Nghi Xuân để được hướng dẫn làm đơn khiếu nại 

gửi đến Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân xem xét giải quyết theo đúng 

trình tự của pháp luật. 

3. Ông Nguyễn Xuân Đông và gia đình bà Nguyễn Thị Quy, thôn Việt 

Yên, xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà: Phản ánh việc bồi thường, giải phóng 

mặt bằng mở rộng đường 15B; không nhất trí với trả lời của Ủy ban nhân 

dân huyện Thạch Hà. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đơn công 

dân đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà để kiểm tra, xác minh và 

trực tiếp trả lời cho 02 gia đình tại phiên tiếp công dân định kỳ của huyện 

tháng 4/2019 (mời đại điện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao 

Thông vận tải cùng dự). Báo cáo kết quả cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy trước ngày 20/4/2019.  

4. Ông Phan Công Thưởng, tổ dân phố 5, phường Bắc Hồng, thị xã 

Hồng Lĩnh: Kiến nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia 

đình ông vì diện tích trong Quyết định cấp đất của gia đình ông trước đây lớn 

hơn diện tích trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện tại; không nhất 

trí với văn bản số 326/UBND-TNMT, ngày 18/3/2019 của Ủy ban nhân dân 

thị xã Hồng Lĩnh trả lời cho gia đình ông. 

Nội dung này, giao: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên 

cứu kỹ các phản ánh của công dân, trả lời cho gia đình ông Phan Công 

Thưởng và báo cáo bằng văn bản cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Ban Nội 

chính Tỉnh ủy  trước ngày 15/4/2019. 

5. Bà Phạm Thị Phượng, ông Phan Tiến Nghĩa, bà Nguyễn Thị Láng 

(xã Thạch Kim, Lộc Hà), Trần Thanh Thủy (xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh): 

Kiến nghị liên quan đến bồi thường sự cố môi trường biển. 

Các phản ánh, kiến nghị của các hộ đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

tiếp xúc, đối thoại, trả lời, hiện nay Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đang chỉ đạo Tổng cục Thủy sản kiểm tra, xác minh, báo cáo Bộ 
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trưởng xem xét, giải quyết. Vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Giám đốc 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động liên hệ, phối hợp với Tổng 

cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn để cung cấp các nội 

dung theo yêu cầu và trả lời cho công dân, báo cáo kịp thời cho đồng chí Bí 

thư Tỉnh ủy; khi Đoàn làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo để đồng 

chí Bí thư Tỉnh ủy dự và có chỉ đạo khách quan, minh bạch để thực hiện 

đúng quy định chính sách, chế độ nhà nước. 

6. Các công dân: 

- Bà Lê Thị Liệu, số nhà 04 ngõ 22, đường Xuân Diệu, thành phố Hà 

Tĩnh: Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết chế độ trợ cấp một lần và 

cấp thẻ bảo hiểm y tế cho bà thuộc đối tượng người có công với cách mạng; 

Bà Đậu Thị Sâm, tổ 11, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh: Phản ánh gia 

đình bà Năm (hộ liền kề) thi công xây dựng nhà ở (đào móng sát nhà bà 

Sâm) làm hư hỏng nhà của bà Sâm. 

Kiến nghị, phản ánh của các công dân với những nội dung nêu trên đã 

được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp và chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành 

phố kiểm tra, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, 

hiện nay đang trong thời gian kiểm tra, xem xét (Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ 

đạo tại Thông báo số 73/TB-UBND ngày 18/3/2019). 

7. Công ty TNHH Hoán Hà, có địa chỉ tại thôn Hòa Bình, xã Kỳ 

Phong, huyện Kỳ Anh: Kiến nghị Sở Tài Nguyên và Môi trường cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất nhận chuyển nhượng từ Công ty Cổ phần 

Thương mại dịch vụ Hà Tĩnh. 

Nội dung này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Giám 

đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu để xem xét giải quyết, đề nghị 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung chỉ đạo giải quyết hoặc 

tham mưu giải quyết dứt điểm, báo cáo bằng văn bản cho đồng chí Bí thư 

Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy 

trước ngày 25/4/2019. 

8. Ông Nguyễn Xuân Cát, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh: 

Đòi lại đất cũ tại xóm Châu Thành, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh trước đây 

(nay thuộc phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh). 

Vụ việc này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 

1298/QĐ-UBND ngày 04/5/2012 thành lập Đoàn thanh tra, xác minh để xem 

xét tham mưu giải quyết. Căn cứ Báo cáo số 02/BC-ĐTT ngày 29/10/2012 

của Đoàn thanh tra, ý kiến của Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 187/TT-NV1 

ngày 14/6/2013 và quy định của pháp luật về đất đai, Ủy ban nhân dân tỉnh 

đã ban hành Văn bản số 2158/UBND-NL1 ngày 25/6/2013 trả lời ông 

Nguyễn Xuân Cát việc đòi lại đất cũ trước đây tại xóm Châu Thành, xã Kỳ 

Châu, huyện Kỳ Anh là không có cơ sở xem xét giải quyết. 
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9. Bà Nguyễn Thị Diệu, ông Nguyễn Văn Mưu, tổ dân phố 6, phường 

Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh: Phản ánh việc Công ty Cổ phần Hoành Sơn 

xây dựng nhà cao tầng làm sụt lún các hộ liền kề.  

Hội đồng tiếp công dân tỉnh đã tiếp và giải thích cho các công dân, 

việc này chủ đầu tư cùng các hộ dân và Ủy ban nhân dân phường Trần Phú 

thống nhất ký kết hợp đồng thuê đơn vị kiểm định độc lập Trung tâm kiểm 

định chất lượng công trình xây dựng Hà Tĩnh kiểm tra, kiểm định mức độ 

thiệt hại, giá trị phải bồi thường của các hộ dân,hiện nay đơn vị kiểm định 

đang tiến hành kiểm tra; khi có kết quả thông báo kịp thời cho các hộ bị ảnh 

hưởng và báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.  

 10. Ông Trương Quang Lạc, tổ dân phố 7, phường Hà Huy Tập, thành 

phố Hà Tĩnh: Khiếu nại Ủy ban nhân dân thị xã Hà Tĩnh (nay là thành phố 

Hà Tĩnh) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho ông Nguyễn Hữu Dũng 

chồng lên một phần đất của gia đình ông đang sử dụng tại phường Hà Huy 

Tập; ông Lạc không đồng ý với Thông báo số 55/TB-UBND ngày 11/6/2018 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh về việc không đủ điều kiện thụ lý 

giải quyết khiếu nại của ông. 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có thông báo trả lời tại Văn bản số 73/UBND 

ngày 18/3/2019 về kết quả tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Ủy ban nhân 

dân tỉnh tháng 3/2019.  

11. Bà Trịnh Thị Liên và một số hộ dân thành phố Hà Tĩnh: Khiếu nại 

bồi thường, giải phóng mặt bằng mở rộng nâng cấp Quốc lộ 1A giai đoạn 

1992 - 1994. 

Nội dung này hiện nay đang được các cơ quan của Trung ương có liên 

quan xem xét, giải quyết. 

Trên đây là kết quả tiếp dân định kỳ tháng 3/2019 của đồng chí Bí thư 

Tỉnh ủy, yêu cầu các ban, sở, ngành và các huyện, thành phố, thị xã và tổ 

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

Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Ban 

Tiếp công dân của tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và báo cáo kết 

quả kết quả để Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biết, chỉ đạo. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Nội chính Trung ương;                                

- Văn phòng Trung ương Đảng;  

- Thường trực TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Các ban đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 
 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÕNG 
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