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ơTHÔNG BÁO 

Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2019 
 
 

Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10/2019 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 

15/10/2019, do đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham 

gia phiên tiếp công dân có các ông, bà sau đây: 

1. Ông Trần Xuân Cầm - Phó Chánh Thanh tra tỉnh; 

2. Ông Nguyễn Nguyên Lực - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; 

3. Ông Phan Mạnh Hiền - Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; 

4. Ông Nguyễn Quang Ngọc - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

5. Bà Nguyễn Minh Tâm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; 

6. Ông Hồ Tân Cảnh - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

7. Ông Mai Văn Minh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

8. Ông Phạm Quang Ánh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

9. Ông Nguyễn Nam Long - Phó Chủ tịch Hội Nông dân; 

10. Ông Lê Công Cường - Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; 

11. Ông Nguyễn Đức Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới. 

Cùng tham gia có cán bộ, chuyên viên của các cơ quan: Văn phòng Tỉnh ủy, 

Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội 

tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và 

Môi trường, Sở Tư pháp; Phòng Nội chính và Ban Tiếp công dân - Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh.  

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 các nội dung trình 

bày của công dân như sau: 

1. Ông Hoàng Văn Thái - tổ dân phố Thượng Giang, thị trấn Kiến Giang, 

huyện Lệ Thủy: Khiếu nại việc bồi thường GPMB để thực hiện Dự án Chỉnh trang, 

nâng cấp tại điểm giao nhau giữa đường Trần Hưng Đạo với đường nội thị đi đường 

Nguyễn Trãi thuộc thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy. 

Kết luận: Nội dung công dân trình bày, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo UBND 

tỉnh, UBND huyện Lệ Thủy đã báo cáo tại Công văn số 2327/UBND-TNMT ngày 

15/10/2019. Theo đó, UBND huyện Lệ Thủy đã ban hành Thông báo thu hồi đất để 

GPMB thực hiện Dự án và đang triển khai các bước tiếp theo để thực hiện công tác 

bồi thường GPMB theo quy định. Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy khẩn 



 2 

trương chỉ đạo thực hiện, giải quyết dứt điểm vụ việc, trả lời công dân và báo cáo 

UBND tỉnh trước ngày 15/12/2019. (có đơn kèm theo) 

2. Ông Đặng Quang Dụy - xóm 18, thôn 7, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch: 

Kiến nghị về giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho vợ là bà Nguyễn Thị Chiến. 

 Kết luận: Nội dung ông Đặng Quang Dụy trình bày (có đơn kèm theo), thực 

hiện Kết luận phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5/2019 của Lãnh đạo tỉnh, Thanh 

tra tỉnh đã có Công văn số 212/TTr-NV3 ngày 30/5/2019 trả lời và chấm dứt xem 

xét nội dung kiến nghị này của ông.  

3. Ông Nguyễn Văn Cầu (đại diện 99 hộ dân) - thôn Tân Phú, xã Quang 

Phú, thành phố Đồng Hới: Đề nghị xem xét chuyển mục đích sử dụng từ đất sản 

xuất nông nghiệp sang đất ở đối với 99 hộ dân tái định cư thôn Tân Phú. 

Kết luận: Nội dung công dân trình bày, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và 

Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu giải 

quyết, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2019 (Công văn số 3628/VPUBND-

TNMT ngày 04/10/2019 của Văn phòng UBND tỉnh). Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi 

trường khẩn trương thực hiện theo đúng quy định. (có đơn kèm theo) 

4. Bà Phạm Thị Bích Phượng - xóm Phúc Đông, thôn Phúc Kiều, xã Quảng 

Tùng, huyện Quảng Trạch: 

1/ Yêu cầu xử lý nội dung tố cáo đối với Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình; 

2/ Kiến nghị giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng 

diện tích thực tế gia đình bà đang sử dụng; 

3/ Tố cáo bà Võ Thị Nam Vĩnh - Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Quảng Trạch liên quan đến việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho gia đình bà (có đơn kèm theo). 

Kết luận:  

Đối với nội dung 1, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 3678/VPUBND-

TCD ngày 08/10/2019 chuyển đơn đến Thanh tra tỉnh tham mưu xử lý, báo cáo 

UBND tỉnh. Giao Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc việc thực hiện. 

Đối với nội dung 2, Yêu cầu UBND huyện Quảng Trạch khẩn trương kiểm tra, 

giải quyết, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/11/2019. 

Đối với nội dung 3, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, chuyển đến Sở Tài 

nguyên và Môi trường để xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định pháp luật, báo cáo 

UBND tỉnh trước ngày 30/11/2019. 

5. Ông Võ Văn Chanh - xóm 327 Dân chủ, TDP 3B, thị trấn Nông trường 

Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy:  

1/ Khiếu nại việc ông bị Công ty Cổ phần Lệ Ninh sa thải vào tháng 5/2018 

không đúng quy định pháp luật (có đơn kèm theo); 

2/ Khiếu nại việc Công ty Cổ phần Lệ Ninh lấy vườn cây cao su của gia đình 

ông trồng theo Dự án 327 nhưng không mời gia đình tham gia giải quyết; cắt bán 

400 cây tràm do gia đình trồng làm vành đai chắn gió nhưng không thanh toán tiền 

(có đơn kèm theo). 
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Kết luận: 

Đối với nội dung 1: Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, chuyển đến Sở Lao 

động, Thương binh và Xã hội để xem xét xử lý, trả lời công dân theo quy định pháp 

luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/11/2019. Đề nghị ông phối hợp cung cấp các 

hồ sơ, tài liệu liên quan cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để có cơ sở xem 

xét, xử lý, trả lời cụ thể. 

Đối với nội dung 2: Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, yêu cầu Công ty 

Cổ phần Lệ Ninh khẩn trương kiểm tra, giải quyết, trả lời công dân theo quy định 

pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019. 

6. Ông Hoàng Sơn và ông Đào Văn Thanh (đại diện 04 hộ dân) - thôn Sa 

Động, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới: Kiến nghị giải quyết việc quy hoạch 

tuyến đường 22,5m đã kéo dài nhiều năm nhưng đến nay chưa thực hiện, ảnh hưởng 

đến quyền sử dụng đất của các hộ dân (có đơn kèm theo). 

Kết luận: Nội dung các hộ dân trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận 

đơn, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Đồng Hới và các cơ 

quan, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, tham mưu xử lý theo đúng quy 

định pháp luật, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/11/2019. 

7. Ông Hồ Đức Lập, bà Lê Thị Tuyết, bà Nguyễn Thị Tình (đại diện 23 hộ 

dân) - thôn Nhân Bắc, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch: Kiến nghị giải quyết 

một số nội dung liên quan đến quy hoạch Khu nhà ở thương mại tại Trung tâm hành 

chính mới xã Nhân Trạch (lập quy hoạch nhưng không lấy ý kiến cộng đồng dân cư; 

một số tuyến đường có hướng đối diện với các lô đất ở hiện trạng của các hộ dân; 

việc thi công gây ô nhiễm môi trường, nứt nẻ nhà dân…). 

Kết luận: Nội dung các hộ dân trình bày, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp 

với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Bố Trạch, Công ty Cổ phần đầu tư 

Vĩnh Hưng Nhân Trạch Land và các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương kiểm 

tra, xử lý, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019. (có đơn 

kèm theo) 

8. Bà Lê Thị Như Lan (thôn Cừa Thôn) và bà Trần Thị Phương (thôn 

Xuân Hải) - đại diện 34 hộ dân thôn Cừa Thôn và thôn Xuân Hải, xã Hải Ninh, 

huyện Quảng Ninh: Kiến nghị giữ nguyên giá khởi điểm của các lô đất đã được 

quy định tại Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND huyện 

Quảng Ninh để giao đất không qua đấu giá cho 34 hộ dân ở thôn Cừa Thôn và thôn 

Xuân Hải nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng, tạo điều kiện cho người dân sớm ổn 

định cuộc sống (có danh sách 34 hộ dân kèm theo). 

Kết luận: Nội dung công dân trình bày, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên 

và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Quảng Ninh chỉ đạo kiểm tra, 

xem xét giải quyết, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2019 (Công văn số 

3628/VPUBND-TNMT ngày 04/10/2019 của Văn phòng UBND tỉnh). Yêu cầu Sở 

Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Quảng Ninh khẩn trương xem xét giải 

quyết, đảm bảo quyền lợi của người dân. 
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9. Ông Ngô Minh Hoa - thôn 3, xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch: Kiến nghị 

chỉ đạo giải quyết việc UBND huyện Bố Trạch chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất đối diện tích 2.074m2 đất gia đình ông đã khai hoang từ trước tháng 

10/1993.  

Kết luận: Nội dung ông Ngô Minh Hoa trình bày, tại phiên tiếp dân, đối thoại 

trực tiếp với dân định kỳ tháng 8/2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã kết luận giao Sở 

Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn giải quyết. Đề nghị ông cung cấp tài liệu, hồ 

sơ liên quan cho Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn giải quyết. 
 

Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh kiểm tra, đôn đốc Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ 

quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo kết luận phiên tiếp 

công dân tháng 10/2019; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên 

quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Ban TCD TW;  

- Thường trực Tỉnh ủy;                                    (b/c) 

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Các Ban của Tỉnh uỷ: Nội chính, Kiểm tra, Dân vận;                      

- Các VP: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Sở Xây dựng; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành tham gia TCD; 

- Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy: Lệ Thủy, 

Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Đồng Hới; 

- UBND các huyện, thành phố: Lệ Thủy, Quảng Ninh, 

Bố Trạch, Quảng Trạch, Đồng Hới; 

- Các phòng: NC, XDCB - TNMT, TH, KT, Cổng 

TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, TCD (2). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
 

 
Nguyễn Quang Ngọc 
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