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THÔNG BÁO 

Nội dung buổi tiếp công dân ngày 03/6/2019 

     

Ngày 03/6/2019, UBND huyện tiếp công dân theo định kỳ do Lãnh đạo 

UBND huyện chủ trì. Tham gia buổi tiếp công dân có đại diện các cơ quan: 

Thường trực HĐND huyện,  Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Ban dân vận Huyện ủy, 

Công an huyện, Thanh tra huyện, phòng Tài nguyên&Môi trường, phòng 

LĐTB&XH, Ban Tiếp công dân huyện. 

Tại phiên tiếp công dân, sau khi nghe công dân trình bày và ý kiến của 

các thành viên có liên quan, Chủ trì phiên tiếp công dân đã kết luận đối với nội 

dung trình bày của công dân như sau: 

1. Ông Nguyễn Đăng Thịnh, trú tại thôn Đông Thành, xã Liên Thủy: Đề 

nghị làm rõ các thủ tục pháp lý trong Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng 

đất của cha, mẹ ông tại Hồ sơ đề ngày 18/3/2003 do UBND xã Liên Thủy và 

phòng Địa chính huyện Lệ Thủy lập. 

Kết luân: Nội dung này không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 

huyện. Đề nghị ông khởi kiện ra Tòa án nhân dân để được giải quyết theo quy 

định của pháp luật. 

2. Ông Võ Đức Kế, trú tại thôn Mỹ Đức, xã Sơn Thủy phản ánh: Khi 

Nghị định 35/2001/NĐ-CP ngày 09/7/2001 của Chính phủ ban hành và có hiệu 

lực, bản thân ông đang công tác tại xã miền núi Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh 

Quảng Bình, thời gian Nghị định có hiệu lực là 25 tháng từ 25/7/2001 đến 

31/8/2003 (có đơn kèm theo) nhưng ông chưa được hưởng các chế độ ưu đãi 

theo Nghị định.  

Kết luân: Nội dung kiến nghị của ông Võ Đức Kế, UBND huyện giao 

phòng Tài chính- Kế hoạch chủ trì phối hợp với phòng Nội vụ, phòng Giáo dục 

và Đào tạo huyện kiểm tra, trả lời cho công dân biết. Báo cáo kết quả giải quyết 

cho UBND huyện (qua Ban tiếp công dân) trước ngày 30/6/2019. 

3. Bà Nguyễn Thị Sinh, trú tại thôn Đông Xuân, xã Văn Thủy: Hỏi về tiến 

độ giải quyết kiến nghị của bà liên quan đến việc xác nhận chế độ thanh niên 

xung phong tại công trường Thạch Hãn. 

Kết luận: UBND huyện yêu cầu phòng Nội vụ xem xét kiến nghị của bà 

Nguyễn Thị Sinh để trả lời cho công dân, đề nghị bà chờ đợi. 

 

 

 



4. Ông Hoàng Văn Trường, trú tại thôn Đông Xuân, xã Văn Thủy: 

- Nội dung 1: Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 

thửa đất đã có Quyết định của Tòa án. 

- Nội dung 2: Phản ánh việc UBND xã Văn Thủy ban hành Thông báo số 

05/TB-UBND ngày 14/2/2019, kết luận về việc giải quyết tranh chấp đất đai 

giửa hai hộ ông Nguyễn Ngọc Xanh và ông Hoàng Văn trường, ở thôn Đông 

xuân, xã Văn Thủy nhưng không tiến hành cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng 

đất cho gia đình ông. 

Kết luân: Nội dung 1: Ông Hoàng Văn Trường đề nghị cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, hiện nay thửa đất này đang tranh chấp nên UBND 

huyện không thể tiến hành thủ tục cấp Giấy chựng nhận quyền sử dụng đất. 

Nội dung 2: UBND xã Văn Thủy ban hành Thông báo số 05/TB-UBND 

ngày 14/2/2019, kết luận về việc giải quyết tranh chấp đất đai giửa hai hộ ông 

Nguyễn Ngọc Xanh và ông Hoàng Văn Trường, ở thôn Đông xuân, xã Văn 

Thủy là không đúng thẩm quyền (UBND xã chỉ có chức năng tổ chức hòa giải 

giữa hai gia đình). Đề nghị UBND xã Văn Thủy hủy Thông báo số 05/TB-

UBND ngày 14/2/2019 để tiến hành hòa giải. 

5. Ông Lê Quang Phác, trú tại thôn Sen Thượng 1, xã Sen Thủy:  

- Nội dung 1: Phản ánh ở địa bàn UBND xã Sen Thủy không thành lập Tổ 

hòa giải cơ sở, không có Ban giám sát đầu tư công. 

- Nội dung 2: Phản ánh việc vi phạm đất đai ở xã Sen Thủy chưa được xử 

lý công bằng, một số hộ dân tự ý làm nhà trên đất công ven Quốc lộ 1A, từ năm 

2012 đến năm 2015 UBND xã Sen Thủy chưa thanh toán tiền hỗ trợ đất trồng 

lúa cho dân cùng một số nội dung khác (có đơn kèm theo). 

Kết luân: Đối với nội dung 1: UBND huyện giao UBND xã Sen Thủy 

kiểm tra lại việc thành lập Tổ hòa giải cơ sở, Ban giám sát đầu tư công để trả lời 

cho công dân biết.  

Đối với nội dung 2: Thanh tra huyện đã trả lời ông tại Công văn số 

121/TTr ngày 04/5/2019 về việc trả lời đơn của công dân.  

Trên đây là nội dung buổi tiếp công dân ngày 03/6/2019, Ban Tiếp công 

dân huyện thông báo cho các phòng, ban, đơn vị và cá nhân có liên quan biết để 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị liên quan; 

- Các ông, bà có tên trên; 

- LĐ VP HĐND&UBND huyện; 

- Đăng Website huyện; 

- Lưu: TCD. 

TRƯỞNG BAN 

 

      

 

 

Phạm Xuân Cường 
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