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ơTHÔNG BÁO 

 Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2020  
 

 

Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 01/2020 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 

15/01/2020, do đồng chí Trần Công Thuật - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham gia 

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

1. Ông Nguyễn Ngọc Phương - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

2. Ông Nguyễn Huệ - Chánh Thanh tra tỉnh; 

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

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

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

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

7. Ông Trịnh Đình Dương - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

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

9. Ông Trương Quang Sáng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; 

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

11. Ông Trần Công Thố - Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. 

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, UBND thành phố Đồng Hới; 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 Nguyễn Chí Thành - TDP Thuận Bài, phường Quảng Thuận, thị 

xã Ba Đồn:  

1/ Đề nghị chỉ đạo giải quyết vụ việc bắt cóc, chiếm đoạt tài sản xảy ra vào 

ngày 01/11/2019 tại thị xã Ba Đồn; 

2/ Kiến nghị giải quyết một số nội dung liên quan đến Văn bản số 

163/CCQLĐBII.4-QLGT ngày 08/7/2016 của Chi cục Quản lý đường bộ II.4. 

Kết luận:  

- Nội dung 1: Thuộc thẩm quyền của Cơ quan Điều tra. Nếu có căn cứ, đề 

nghị ông làm đơn ghi rõ nội dung, gửi đến Công an tỉnh để được xem xét, chỉ đạo 

xử lý theo quy định pháp luật. 
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- Nội dung 2: Thực hiện Công văn chuyển đơn số 4698/VPUBND-TCD ngày 

24/12/2019 của Văn phòng UBND tỉnh, UBND thị xã Ba Đồn đã kiểm tra, trả lời 

tại Công văn số 06/UBND ngày 07/01/2020. Yêu cầu UBND thị xã Ba Đồn tiếp tục 

chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp xử lý dứt điểm vụ việc, trả lời 

công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/02/2020. 

2. Ông Phan Chậy và ông Phạm Thanh Khê - thôn Thượng Hòa, xã Hải 

Trạch, huyện Bố Trạch:  

1/ Phản ánh việc thực hiện chính sách thương binh và bồi thường, hỗ trợ sự cố 

môi trường biển trên địa bàn xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch; 

2/ Tố cáo Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch và ông Trần Xuân Cầm, Phó 

Chánh thanh tra tỉnh, ông Đoàn Anh Tuấn, Trưởng phòng nghiệp vụ 3 - Thanh tra 

tỉnh bao che cho ông Đặng Gia Chiến, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Trạch; 

3/ Tố cáo ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chánh thanh tra tỉnh (có đơn kèm 

theo). 

Kết luận: 

- Nội dung 1: Về thực hiện chính sách thương binh đã được xác minh, kết luận 

tại Kết luận thanh tra số 1452/KL-SLĐTBXH ngày 07/10/2019 của Giám đốc Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội. Tuy nhiên, các ông vẫn không đồng tình. Thực 

hiện Kết luận Phiên tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân tháng 12/2019 của đồng chí 

Bí thư Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành 

liên quan kiểm tra, rà soát tham mưu giải quyết (Công văn số 63/VPUBND-NC 

ngày 08/01/2020). Yêu cầu Thanh tra tỉnh khẩn trương thực hiện, làm việc trực tiếp 

với các tổ chức, cá nhân có liên quan để tham mưu giải quyết đúng quy định của 

pháp luật, trả lời công dân, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trước ngày 

25/01/2020. 

 Về việc bồi thường, hỗ trợ sự cố môi trường biển đã được xác minh, kết luận 

tại Kết luận tố cáo số 1006/KL-CT ngày 16/6/2017 và số 1302/KL-CT ngày 

27/7/2018 của UBND huyện Bố Trạch; Kết luận thanh tra số 19/KL-TTr ngày 

30/10/2019 của Thanh tra tỉnh. Giao Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, Chánh 

Thanh tra tỉnh tham mưu, chỉ đạo xử lý nghiêm các sai phạm đã được kết luận tại 

các văn bản nêu trên; công khai kết luận tố cáo, quyết định xử lý vi phạm theo quy 

định của pháp luật. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/02/2020. 

- Nội dung 2: Đã được UBND tỉnh ban hành Thông báo số 1945/TB-UBND 

ngày 25/11/2019 và Thông báo số 2049/TB-UBND ngày 10/12/2019 không thụ lý 

giải quyết căn cứ theo quy định tại khoản 1, Điều 29 Luật Tố cáo năm 2018. 

- Nội dung 3: Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Thanh tra tỉnh tham 

mưu xử lý theo quy định pháp luật. 

3. Bà Trần Thị Quê và bà Dương Thị Hương - TDP Nam Hồng, phường 

Phú Hải, thành phố Đồng Hới: Khiếu nại việc bồi thường giải phóng mặt bằng 

Dự án nâng cấp Quốc lộ 1A năm 1997 đối với các hộ dân. 

Kết luận: Liên quan đến khiếu nại của các hộ dân về bồi thường giải phóng 

mặt bằng Quốc lộ 1 năm 1997 đã được Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới kết 

luận, giải quyết tại Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (số 323/QĐ-UBND 
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ngày 02/02/2016; số 1306/QĐ-UBND ngày 15/4/2016) và Chủ tịch UBND tỉnh kết 

luận, giải quyết tại Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 (số 3181/QĐ-UBND ngày 

13/10/2016; số 3188/QĐ-UBND ngày 13/10/2016). Tuy nhiên, các hộ dân vẫn 

chưa đồng tình, tiếp tục gửi đơn kiến nghị và đến tiếp công dân tại Trụ sở. UBND 

tỉnh đã giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với UBND thành phố Đồng Hới và các 

cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát có văn bản bản trả lời (Công văn số 

2894/SGTVT-TTr ngày 24/10/2019) và tổ chức đối thoại, vận động, giải thích để 

các hộ dân hiểu, chấp hành. Căn cứ khoản 7, Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011, 

UBND tỉnh không thụ lý giải quyết lại khiếu nại đã được giải quyết lần 2. 

4. Ông Hoàng Sơn và ông Nguyễn Thanh - thôn Sa Động, xã Bảo Ninh, 

thành phố Đồng Hới: Kiến nghị sớm 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. 

Kết luận: Nội dung các hộ dân trình bày, thực hiện Kết luận phiên tiếp công 

dân định kỳ tháng 10/2019, Sở Xây dựng đã kiểm tra, báo cáo, trả lời tại Công văn 

số 4095/SXD-QHKT ngày 11/11/2019. Yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương thực 

hiện nội dung đề xuất tại Văn bản nêu trên theo đúng quy định của pháp luật, đảm 

bảo quyền lợi và ổn định cuộc sống của người dân, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 

15/3/2020. 

5. Ông Phạm Công Tuấn - TDP 3, thị trấn Nông Trường Lệ Ninh, huyện 

Lệ Thủy: Hỏi thông tin kết quả xử lý đối với các Văn bản:  

1/ Công văn số 7301/TDTW-CP ngày 11/12/2014 của Trụ sở Tiếp công dân 

Trung ương;  

2/ Công văn số 9840/VPCP-V.I ngày 29/10/2019 của Văn phòng Chính phủ;  

3/ Công văn số 4615/VPUBND-NC ngày 17/12/2019 của Văn phòng UBND 

tỉnh (về tham mưu xử lý đơn do Thanh tra Bộ Công Thương chuyển đến) và số 

01/ĐBND ngày 08/01/2020 của Báo Đại biểu Nhân dân; 

4/ Hỏi một số nội dung của Nghị định số 96/NĐ-CP ngày 19/12/2019 của 

Chính phủ. 

Kết luận:  

- Nội dung 1: Sau khi kiểm tra hồ sơ vụ việc, Hội đồng tiếp công dân thông tin 

như sau: Thực hiện Công văn số 7301/TDTW-CP ngày 11/12/2014 của Trụ sở Tiếp 

công dân Trung ương, UBND tỉnh đã giao các cơ quan chức năng tham mưu xử lý 

và đã có Công văn số 57/UBND ngày 15/01/2015 báo cáo Ban Tiếp công dân 

Trung ương (có Công văn 57/UBND kèm theo). 

- Nội dung 2: Thực hiện Công văn số 9840/VPCP-V.I ngày 29/10/2019 của 

Văn phòng Chính phủ về xem xét, xử lý đơn thư của công dân, UBND tỉnh đã giao 

Thanh tra tỉnh nghiên cứu tham mưu và UBND tỉnh đã có Báo cáo số 291/BC-

UBND ngày 31/12/2019 báo cáo Văn phòng Chính phủ (trong đó có nội dung trả 

lời đơn của ông Phạm Công Tuấn). Giao Thanh tra tỉnh có văn bản trả lời cụ thể 

cho công dân. 

- Nội dung 3: Thực hiện Công văn số 4615/VPUBND-NC ngày 17/12/2019 

của Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh về 
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xử lý đơn của ông Phạm Công Tuấn và một số hộ dân cùng ký tên trong đơn, 

Thanh tra tỉnh đã có Công văn số 525/TTr-VP ngày 27/12/2019 báo cáo UBND 

tỉnh. Yêu cầu Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lệ Thủy kiểm tra, 

rà soát lại và làm việc với ông Phạm Công Tuấn để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh 

xử lý đơn của công dân đúng quy định pháp luật (kèm theo đơn và Công văn số 

01/ĐBND ngày 08/01/2020 của Báo Đại biểu Nhân dân). 

- Nội dung 4: Nội dung này do ông trình bày chưa rõ, nên chưa có cơ sở kết 

luận, trả lời. Đề nghị ông viết đơn, ghi rõ nội nội dung (kèm tài liệu liên quan nếu 

có) gửi đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, trả lời cụ thể. 

6. Bà Trần Thị Hoạt ở TDP 3B, thị trấn Nông Trường Lệ Ninh, huyện Lệ 

Thủy và ông Lại Sỹ Thi ở thôn Hoàng Viễn, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy 

(người được bà Hoạt ủy quyền): Về việc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Lệ Ninh trái pháp luật, ảnh 

hưởng đến quyền lợi của gia đình bà Trần Thị Hoạt. 

Kết luận: Liên quan đến nội dung kiến nghị của bà Trần Thị Hoạt, thực hiện 

chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, hướng dẫn tại 

Công văn số 1576//STNMT-TTr ngày 05/7/2019 và số 2284/STNMT-TTr ngày 

07/10/2019. Đề nghị công dân nghiên cứu, thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 

7. Ông Trần Minh Ký - thôn Đức Điền, xã Đức Ninh, thành phố Đồng 

Hới: Kiến nghị giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 

thửa đất của gia đình ông tại thôn Thuận Ninh, xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới 

(đã nộp hồ sơ, làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhiều năm 

nay - có đơn kèm theo). 

Kết luận: Nội dung ông Trần Minh Ký trình bày, Hội đồng Tiếp công dân tiếp 

nhận đơn, giao Sở Tài nguyên và Môi trường, phối hợp với UBND thành phố Đồng 

Hới kiểm tra, trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/02/2020. 

8. Ông Nguyễn Như Quỳnh - số 55 Phan Đình Phùng, TDP 2, phường Bắc 

Lý, thành phố Đồng Hới: Kiến nghị giải quyết việc quy hoạch chợ Công đoàn đã 

23 năm nay không thực hiện, làm ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất của gia đình 

ông. 

Kết luận: Nội dung ông Nguyễn Như Quỳnh 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 kiểm tra, xem xét giải quyết, trả lời công 

dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/02/2020. 

9. Ông Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Minh Ròn, Nguyễn Văn Lai - thôn 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, thực hiện Kết luận phiên tiếp công 

dân định kỳ tháng 11/2019, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Quảng 

Ninh đã có Công văn hướng dẫn số 121/CV-CNVPĐK ngày 26/11/2019. Tuy nhiên 

đến nay vụ việc chậm được giải quyết. Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao 
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UBND huyện Quảng Ninh chỉ đạo xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật, báo 

cáo UBND tỉnh trước ngày 25/02/2020. Yêu cầu các hộ dân có trách nhiệm làm 

đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định để được xem xét giải quyết. 

10. Bà Phạm Thị Bích Phượng - thôn Phúc Kiều, xã Quảng Tùng, huyện 

Quảng Trạch:  

1. Tố cáo ông Nguyễn Đức Cường - Giám đốc Sở Y tế;  

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. 

3. Tố cáo ông Nguyễn Sỹ Hùng - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

Quảng Trạch; 

4. 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. 

Kết luận:  

Nội dung 1: Đã được UBND tỉnh ban hành Thông báo số 1743/TB-UBND 

ngày 23/10/2019 về việc không thụ lý giải quyết tố cáo (căn cứ theo Khoản 1, Điều 

29 Luật Tố cáo năm 2018); 

Nội dung 2: Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài nguyên và Môi trường đã có 

Thông báo không thụ lý và trả lời công dân tại Công văn số 519/VPĐKĐĐ ngày 

27/11/2019. 

Nội dung 3 và 4: Đã được Kết luận tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 11 

và tháng 12/2019 của Lãnh đạo tỉnh. Yêu cầu Thanh tra tỉnh khẩn trương thực hiện, 

báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/3/2020. Bà Phạm Thị Bích Phượng đến trực tiếp 

tại Thanh tra tỉnh để được hướng dẫn cụ thể. 

11. Bà Ngô Thị Anh Đào - ngõ 28, số nhà 12, đường Lê Trọng Tấn, TDP 

7, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới: Đề nghị trả lại đất do Ủy ban hành 

chính tỉnh Quảng Bình cấp ngày 19/5/1956 tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch 

cho bố đẻ là ông Ngô Phi Điểu (có đơn kèm theo).  

Kết luận: Nội dung bà Ngô Thị Anh Đào trình bày, Hội đồng Tiếp công dân 

tiếp nhận đơn, giao UBND huyện Quảng Trạch chỉ đạo kiểm tra, trả lời công dân 

và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/02/2020. 

12. Bà Đoàn Thị Thanh Hương - số 208 Trần Hưng Đạo, thành phố Đồng 

Hới: Kiến nghị việc cấp đất ở đã có giấy tờ từ năm 1991 không đủ hạn mức; đất 

nông nghiệp bị thu hồi cấp cho hộ khác; việc xin cung cấp chứng cứ tại Trung tâm 

giao dịch 1 cửa thành phố Đồng Hới. 

Kết luận: Nội dung bà Đoàn Thị Thanh Hương trình bày, đề nghị bà làm đơn 

ghi rõ nội dung, kèm theo tài liệu (nếu có) gửi UBND thành phố Đồng Hới để có 

cơ sở chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, trả lời theo quy định pháp luật.   

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 01/2020; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện. 
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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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