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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 479 /TB-UBND
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THÔNG BÁO
Kết quả tiếp công dân định kỳ đợt 01 tháng 9 năm 2019

Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND huyện , ngày 12/9/2019 tại
phòng Tiếp công dân của huyê ̣n , đồ ng chí Hoàng Thanh Đạm , Phó Chủ tich
̣
UBND huyê ̣n đã chủ trì tiế p công dân. Tham dự tiếp công dân có:
1. Ông Lương Văn Thái, Phó chủ tịch HĐND huyện;
2. Ông Trần Huy Hoàn, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện,
Trưởng Ban tiếp công dân;
3. Bà Lộc Thị Hải, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và MT huyện;
4. Bà Bế Thị Ngọc Dung, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy;
5. Bà Lý Thị Hỷ, Chánh Thanh tra huyê ̣n;
6. Ông Vy Trọng Thanh, Ủy ban MTTQVN huyện;
7.Ông Nguyễn Anh Tú, Trưởng phòng KT&HT huyện;
8. Bà Vi Thị Luyến, Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện;
* TÌNH HÌNH CHUNG
Trong ngày đã tiếp 05 lượt công dân đến kiến nghị, đề đạt nguyện vọng.
1. Ông Nguyễn Văn Tiến, Hoàng Xuân Tới, trú tại khu 1, thị trấn Đình
Lập trình bày với nội dung sau: Tháng 11 năm 2017 ông Tiến và ông Tới có
Quyết định làm tại Ban Quản lý chợ và được trả trợ cấp hàng tháng đến tháng
11/2018. Từ tháng 12/2018 đến nay các ông chưa được trả tiền trợ cấp (ông Tiến
8 tháng, ông Tới 04 tháng). Đề nghị UBND huyện xem xét giải quyết; Đề nghị
UBND huyện chỉ đạo phòng chuyên môn xem xét chi trả tiền nước cho khu vực
vệ sinh tại chợ Đình Lập.
Kết Luận:
- Đối với kinh phí chi trả cho công dân: Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng
huyện tham mưu cho UBND huyện xem xét chi trả theo đúng quy định.
- Đối với chi trả tiền nước cho khu vệ sinh chung tại Chợ: Giao phòng
Kinh tế - Hạ tầng tham mưu, đề xuất báo cáo UBND huyện theo quy định.
2. Ông Nông Văn Tòng, trú tại thôn Bản Chuộn, xã Cường Lợi, huyện
Đình Lập, trình bày nội dung như sau: Đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai giữa
ông và ông Vi Văn Lợi, trú tại thôn Bản Mục, xã Thái Bình, huyện Đình Lập (gửi
kèm theo đơn đề nghị).
Kết Luận:
Xem xét nội dung đơn của ông và các giấy tờ liên quan, UBND huyện giao
phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với với Chi nhánh Văn phòng
Đăng ký đất đai và UBND xã Cường Lợi kiểm tra, rà soát lại trình tự thủ tục cấp

giấy CNQSD đất, xem xét lại quá trình giải quyết của UBND xã, tham mưu cho
UBND huyện giải quyết theo đúng quy định.
3. Ông Nông Minh Ngọc, trú tại Khu 4, thị trấn Đình Lập, huyện Đình
Lập, trình bày nội dung sau: Đề nghị kiểm tra xác minh, đối chiếu lại bản đồ giải
thửa và bản đồ địa chính của thửa đất số 53, diện tích 299m2, hiện nay một phần
diện tích thửa đất đó đã cấp giấy chứng nhận QSD đất cho ông Hoàng Đồng.
Kết luận:
Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Chi nhánh
VPĐKĐĐ và các cơ quan liên quan xem xét giải quyết, tham mưu cho UBND
huyện văn bản trả lời công dân theo quy định.
4. Bà Hoàng Thị Phương, trú tại thôn Bản Chắt, xã Bính Xá, huyện Đình
Lập, trình bày với nội dung sau: Đề nghị UBND huyện cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất cho gia đình bà theo quy định.
Kết luận:
Đơn kiến nghị của Bà đã được UBND huyện giao cho UBND xã Bính Xá
xem xét, giải quyết theo đúng quy định. Đề nghị bà chờ kết quả giải quyết. Giao
UBND xã Bính Xá khẩn trương giải quyết vụ việc và trả lời công dân theo quy
định.
5. Bà Hoàng Thị Giáo, trú tại thôn Nà Vang, xã Bính Xá, huyện Đình
Lập, trình bày nội dung sau: Đề nghị UBND huyện Cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất cho gia đình bà theo quy định (gửi kèm theo đôn đề nghị); đề nghị
UBND huyện thành lập đoàn lên kiểm đếm số cây thông đã bị chặt phá năm 2017
trên diện tích đất của gia đình bà đang canh tác.
Két luận:
- Đối với kiến nghị được cấp giấy CNQSD đất: Đề nghị Bà đến UBND xã
Bính Xá để được hướng dẫn kê khai các thủ tục theo quy định.
- Đối với kiến nghị kiểm đếm cây Thông đã bị chặt: UBND huyện giao cho
UBND xã Bính Xá chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh
lập biên bản cụ thể. Đề nghị bà Hoàng Thị Giáo trong quá trình giải quyết vụ việc
cần tích cực phối hợp với UBND xã thực hiện.
Ủy ban nhân dân huyện thô ng báo kết quả tiếp công dân định kỳ đợt 01
tháng 9 năm 2019 cho các cơ quan, tổ chức liên quan biết và thực hiện./.
[

Nơi nhận:
- Thanh tra tin
̉ h;
- Ban TCD tỉnh;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UB MTTQVN huyê ̣n;
- VP Huyê ̣n ủy; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy;
- VP HĐND và UBND huyện; Ban TCD huyện;
- Các phòng Thanh tra; TN&MT; KT&HT;
- CN VPĐKĐ đai;
- Hội Nông dân huyện;
- Đội an ninh CA huyện;
- UBND thị trấn Đình Lập; Xã Bính Xá, Cường Lợi;
- Lưu: VT.
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