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ơTHÔNG BÁO 

Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2019 

 
 

Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 

15/11/2019, do đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. 

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

1. Ông Nguyễn Huệ - Chánh Thanh tra tỉnh; 

2. Ông Trần Chí Tiến - Giám đốc Sở Tư pháp; 

3. Ông Nguyễn Thanh Lương - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

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

5. Bà Trương Thị Phương Lan - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 

6. Ông Trương Văn Hởi - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; 

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

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

9. Ông Hoàng Quốc Việt - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

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

11. Ông Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

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

13. Ông Phạm Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng; 

14. Bà Hoàng Thị Hà - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; 

15. Ông Hoàng Chí Linh - Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; 

16. Ông Hoàng Ngọc Đan - 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, 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 Võ Duy Cường - thôn Tân Lý, xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch: Tố 

cáo ông Nguyễn Trọng Tuyển - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn huyện Bố Trạch. 

Kết luận: Do nội dung ông trình bày chưa rõ nên không có cơ sở để chỉ đạo xử 

lý. Đề nghị ông viết lại đơn, ghi rõ nội dung, kèm theo chứng cứ gửi đến cơ quan, 

người có thẩm quyền để được xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.  
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2. Ông Phan Chậy và ông Phạm Thanh Khê - thôn Thượng Hòa, xã Hải 

Trạch, huyện Bố Trạch: Tố cáo ông Trần Xuân Cầm - Phó Chánh Thanh tra tỉnh 

và ông Đoàn Anh Tuấn - Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, Thanh tra tỉnh bao che cho 

UBND huyện Bố Trạch trong việc xử lý sai phạm liên quan đến bồi thường, hỗ trợ 

do sự cố môi trường biển tại xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch (có đơn kèm theo). 

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

giao Thanh tra tỉnh nghiên cứu, tham mưu xử lý theo quy định pháp luật, báo cáo 

UBND tỉnh trước ngày 15/12/2019. 

3. Ông Lê Văn Định - tổ dân phố 3B, thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện 

Lệ Thủy: Khiếu nại việc gia đình ông có thửa đất đã khai hoang và sử dụng từ năm 

1987 nhưng đến năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường lại cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Lệ Ninh (có đơn kèm theo). 

Kết luận: Nội dung ông Lê Văn Định trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp 

nhận đơn, giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, xử lý đơn của công dân theo 

quy định pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/12/2019. 

4. Ông Phan Văn Hùng - thôn Thượng Hòa, xã Hải Trạch, huyện Bố 

Trạch: Tố cáo ông Hoàng Vinh và ông Phạm Tiến Cư ở xã Hải Trạch khai man hồ 

sơ để hưởng chế độ thương binh (có đơn kèm theo). 

Kết luận: Nội dung ông Phan Văn Hùng trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp 

nhận đơn, chuyển đến Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để xem xét, kiểm tra, 

xử lý theo quy định pháp luật, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 

15/12/2019. 

5. Ông Nguyễn Văn Cạn - thôn Nhân Quang, xã Nhân Trạch, huyện Bố 

Trạch: Đề nghị xem xét công nhận Liệt sĩ cho bố là ông Nguyễn Tuân. 

Kết luận: Khiếu nại của ông Nguyễn Văn Cạn về đề nghị công nhận Liệt sĩ cho 

bố đã được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định giải quyết 

lần 1, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định giải quyết lần 2 theo quy định 

pháp luật. UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh kiểm tra, rà soát lại và có văn 

bản trả lời công dân.  

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Cạn vẫn không đồng tình và tiếp tục đề nghị giải 

quyết. Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Sở Lao động, Thương binh và 

Xã hội tham mưu UBND tỉnh văn bản xin ý kiến Cục Người có công - Bộ Lao 

động, Thương binh và Xã hội. 

6. Ông Phan Quang Hiệp - thôn Long Đại, xã Hiền Ninh, huyện Quảng 

Ninh:   

1/ Tố cáo cán bộ thôn Long Đại khai khống vật tư xây dựng công trình nông 

thôn mới tại thôn Long Đại; Chủ tịch UBND xã, Bí thư Đảng ủy xã Hiền Ninh tiết 

lộ thông tin người tố cáo (có đơn kèm theo); 

2/ / Đề nghị trợ cấp lúa gạo cho người dân thôn Long Đại vì bị mất mùa 3 vụ lúa 

liên tiếp (có đơn kèm theo); 

3. Đề nghị kiểm tra, thu hồi chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến 

bị nhiễm chất độc hóa học của ông Nguyễn Bất do khai man hồ sơ (có đơn kèm 

theo). 
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Kết luận:  

Nội dung 1: Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, chuyển đến UBND huyện 

Quảng Ninh để xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định pháp luật, trả lời công dân và 

báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/12/2019. 

Nội dung 2: Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, chuyển đến UBND huyện 

Quảng Ninh để chỉ đạo kiểm tra, giải quyết, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh 

trước ngày 15/12/2019. 

Nội dung 3: Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội kiểm tra, giải quyết, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước 

ngày 31/12/2019. 

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

Tùng, huyện Quảng Trạch: 

1/ Tố cáo bà Hoàng Thị Hồng Doãn - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân 

tỉnh và ông Nguyễn Sỹ Hùng - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Quảng 

Trạch (có đơn kèm theo); 

2/ 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); 

3/ Tố cáo ông Từ Hồng Sơn bao che cho cấp dưới (Công an huyện Quảng 

Trạch) liên quan đến xử lý đơn tố giác tội phạm của bà (có đơn kèm theo). 

Kết luận:  

Nội dung 1 và nội dung 3: Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Thanh 

tra tỉnh nghiên cứu, tham mưu xử lý đơn theo quy định pháp luật, báo cáo UBND 

tỉnh trước ngày 15/12/2019. 

Nội dung 2: Đã được kết luận tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10/2019 của 

Lãnh đạo tỉnh (Thông báo số 3844/TB-VPUBND ngày 18/10/2019 của Văn phòng 

UBND tỉnh). Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện theo 

đúng quy định. 

8. Ông Hoàng Viên và bà Mai Thị Hoạt - thôn Văn Phú, xã Quảng Văn, thị 

xã Ba Đồn: Đề nghị giải quyết tranh chấp lối đi với ông Hoàng Hải, bà Hoàng Thị 

Oanh (đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh). 

Kết luận: Nội dung ông bà trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, 

chuyển đến Tòa án nhân dân tỉnh để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật, thông 

tin kết quả về UBND tỉnh trước ngày 31/12/2019 (có đơn kèm theo). 

9. Các ông Nguyễn Văn Phúc, Võ Mười, Võ Văn Quyết - đại diện người  

dân Phú Cát, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh: Đề nghị chỉ đạo giải quyết 

việc chậm trích đo, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân (có 

đơn kèm theo). 

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

giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Quảng Ninh 

khẩn trương chỉ đạo xem xét, giải quyết, trả lời công dân theo quy định pháp luật, 

báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/12/2019. 
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10. Ông Nguyễn Danh Lam - đại diện 12 hộ dân thôn Phú Lộc, xã Quảng 

Phú, huyện Quảng Trạch: Kiến nghị giải quyết việc thế chấp sổ đỏ để vay vốn 

trồng mía đường năm 1997 (có đơn kèm theo). 

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

giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương kiểm tra, tham mưu xử 

lý kiến nghị của các hộ dân, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/12/2019. 

11. Ông Đoàn Phú - tổ dân phố 1, phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới: 

Kiến nghị giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông. 

Kết luận: Nội dung ông Đoàn Phú trình bày, thực hiện Kết luận phiên tiếp công 

dân định kỳ tháng 9/2019 của Lãnh đạo tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có 

Công văn số 2568/STNMT-CCQLĐĐ ngày 31/10/2019 hướng dẫn, trả lời cho ông.  

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 11/2019; 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; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

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

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

Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Ba Đồn, 

Đồng Hới; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Lệ Thủy, Quảng 

Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Ba Đồn, 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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