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ơTHÔNG BÁO 

 Kết luận Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2020  
 

 

Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 6/2020 của Lãnh đạo tỉnh tổ chức ngày 

15/6/2020, 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 Nguyễn Văn Ước - Phó Chánh Thanh tra tỉnh; 

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

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

4. Ông Phan Xuân Khánh - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

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

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

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

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

13. 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, 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 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 (ông 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 UBND thành phố Đồng Hới chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi 

trường và các đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, giải quyết, trả lời công dân và 

báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/7/2020.  
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2. Ông Phan Chậy và ông Phạm Thanh Khê - thôn Thượng Hòa, xã Hải 

Phú, huyện Bố Trạch: Yêu cầu giải quyết việc bao che, chậm xử lý sai phạm liên 

quan đến bồi thường, hỗ trợ do sự cố môi trường biển tại xã Hải Trạch (nay là xã Hải 

Phú), huyện Bố Trạch (có đơn kèm theo). 

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

giao Thanh tra tỉnh xem xét, có văn bản trả lời công dân, báo cáo UBND tỉnh trước 

ngày 15/7/2020. 

3. Bà Đoàn Thị Thanh Hương - trú tại số 208 Trần Hưng Đạo, phường 

Nam Lý, thành phố Đồng Hới:  

1/ Đề nghị điều chỉnh, cấp đủ hạn mức đất ở đối với thửa đất gia đình bà đang 

sử dụng ổn định từ năm 1991;  

2/ Yêu cầu giải quyết việc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường) đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính chồng lên một phần diện tích 

đất gia đình bà đang sử dụng (Không nhất trí với Công văn trả lời số 109/PTQĐ-

GPMB ngày 09/6/2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh) (có đơn kèm theo). 

Kết luận:  

Nội dung đề nghị điều chỉnh, cấp đủ hạn mức đất ở đã được Văn phòng UBND 

tỉnh chuyển đơn của bà đến UBND thành phố Đồng Hới để kiểm tra, xử lý, trả lời 

(Công văn số 640/VPUBND-TCD ngày 02/3/2020), Công văn đôn đốc số 

1729/VPUBND-TCD ngày 22/5/2020. Yêu cầu UBND thành phố Đồng Hới khẩn 

trương chỉ đạo kiểm tra, xử lý đơn của công dân, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 

15/7/2020. 

Đối với nội dung 2, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Sở Tài nguyên 

và Môi trường chỉ đạo kiểm tra, xử lý, trả lời công dân theo theo quy định pháp luật, 

báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/7/2020. 

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

Trạch: Kiến nghị giải quyết việc đề nghị suy tôn Liệt sĩ cho bố là ông Nguyễn Tuân. 

Kết luận: Để có cơ sở giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Văn Cạn, UBND tỉnh 

đã có Công văn số 2053/UBND-KGVX ngày 11/12/2019 xin ý kiến Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội; Cục Người có công - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã 

có Công văn trả lời số 353/NCC-CS1 ngày 05/3/2020. Trên cơ sở trả lời của Cục 

Người có công - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Lao động, Thương binh và 

Xã hội đã có Công văn số 419/SLĐTBXH-TTr ngày 23/3/2020 trả lời cụ thể cho ông. 

Tuy nhiên, để đảm bảo chính sách đối với người có công với cách mạng, Hội 

đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Thanh tra tỉnh nghiên cứu, xem xét, tham mưu 

bổ sung vào danh sách những vụ việc cần kiểm tra, rà soát lại theo Quyết định số 

675/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo giải quyết một 

số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. 

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

Lệ Thủy: 
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 1/ Đề nghị xử lý đơn do Ban Nội chính Tỉnh ủy đến UBND tỉnh theo Phiếu 

chuyển số 283-PC/BNCTU ngày 25/5/2020;  

2/ Hỏi một số nội dung liên quan đến Biên bản làm việc với Thanh tra tỉnh ngày 

10/02/2020; đề nghị làm rõ một số nội dung liên quan đến Công văn số 135/TTr-

NV1 ngày 20/4/2020 của Thanh tra tỉnh. 

Kết luận:  

Nội dung 1: Giao Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương tham mưu xử lý đơn của 

công dân theo quy định pháp luật. 

Nội dung 2: 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 Thanh tra tỉnh để được xem xét, trả lời cụ thể. 

6. Ông Lê Văn Tiễn - thôn Xuân Dục 2, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh: 

Đề nghị giải quyết: Việc bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 220kV 

mạch 2 Đồng Hới - Đông Hà; đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Dốc Sỏi; 

chấn chỉnh hoạt động của cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Huy Hoàng ở xã Xuân 

Ninh… (có đơn kèm theo). 

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

nhận đơn, giao UBND huyện Quảng Ninh xem xét, kiểm tra, xử lý, trả lời công dân 

và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/7/2020.  

7. Bà Trần Thu Hằng - thôn Hà Lời, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch: 

Khiếu nại liên quan đến việc giải quyết việc không được cấp đất ở theo diện giải 

phóng mặt bằng tại khu vực Cồn Vình, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch (có đơn 

kèm theo). 

Kết luận: Khiếu nại của bà Trần Thu Hằng đã được Chủ tịch UBND huyện Bố 

Trạch giải quyết lần 2 tại Quyết định số 1383/QĐ-CT ngày 31/3/2020, tuy nhiên bà 

vẫn không đồng tình. Vì vậy, Hội đồng Tiếp công dân tiếp nhận đơn, giao Sở Tài 

nguyên và Môi trường kiểm tra, hướng dẫn, trả lời công dân theo quy định pháp luật. 

8. Ông Lê Văn Dũng - TDP 1 Mỹ Cương, phường Bắc Nghĩa, thành phố 

Đồng Hới: Yêu cầu giải quyết việc phân chia di sản thừa kế là quyền sử dụng đất đối 

với thửa đất của gia đình ông tại thôn Xuân Dục 2, xã Xuân Ninh, huyện Quảng 

Ninh (đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Lê Thị Ân).  

Kết luận: Nội dung ông Lê Văn Dũng trình bày không thuộc thẩm quyền xem 

xét, giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước. Ông có quyền gửi đơn yêu cầu 

phân chia di sản thừa kế đến Tòa án nhân dân để được xem xét giải quyết theo quy 

định pháp luật. 

9. Ông Phạm Ngọc Thạch - thôn Nam Phú, xã Quang Phú, thành phố Đồng 

Hới: Kiến nghị giải quyết việc suy tôn Liệt sĩ cho bố là ông Phạm Xuân Càng. 

Kết luận: Hội đồng Tiếp công dân xin chia sẻ với những mất mát, hi sinh của 

gia đình ông. Tuy nhiên, qua Báo cáo kết quả xác minh hồ sơ của Sở Lao động, 

Thương binh và Xã hội (Báo cáo số 23/BC-SLĐTBXH ngày 11/02/2020 của Sở Lao 

động, Thương binh và Xã hội) thì ông Phạm Xuân Càng không đủ điều kiện suy tôn 
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liệt sĩ. Đề nghị ông Phạm Ngọc Thạch liên hệ với Sở Lao động, Thương binh và Xã 

hội để được giải thích, hướng dẫn cụ thể. 

10. Bà Hoàng Thị Phương - Tổ 1, TDP 7, phường Bắc Lý, thành phố Đồng 

Hới: Đề nghị giải quyết một số nội dung liên quan đến quyền sử dụng đất của bà (có  

đơn kèm theo). 

Kết luận: Nội dung bà Hoàng Thị Phương trình bày, Hội đồng Tiếp công dân 

tiếp nhận đơn, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo kiểm tra, có văn bản hướng 

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

30/7/2020. 

11. Bà Nguyễn Thị Huệ - số 28 Nguyễn Duy Thiệu, phường Đồng Sơn, 

thành phố Đồng Hới: Đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai giữa mẹ của bà với hộ 

liền kề. 

Kết luận: Nội dung bà Nguyễn Thị Huệ trình bày không thuộc thẩm quyền xem 

xét, giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước. Ngày 12/6/2020, Văn phòng 

UBND tỉnh cũng đã có Công văn số 2018/VPUBND-TCD hướng dẫn bà gửi đơn đến 

Tòa án nhân dân để được xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật. Đề nghị bà 

nghiên cứu, thực hiện.   

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 6/2020; 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; 

- 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, Đồng Hới; 

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

Ninh, Bố 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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