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THÔNG BÁO 
Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 21/11 năm 2022 

  
 

Ngày 21/11/2022, tại Trụ sở tiếp công dân huyện, đồng chí Bí thư Huyện ủy, 

đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện đã chủ trì phiên tiếp dân định kỳ tháng 11/2022. Cùng dự có các đồng chí: 

Lưu Thị Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Lê Ngọc Hà, Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng 

Huyện ủy, Công an huyện, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thanh Tra, Văn 

phòng đăng ký đất đai chi nhánh Cẩm Xuyên, Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

Ban tiếp công dân huyện; các đồng chí: Bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân 

các xã Cẩm Quang, xã Cẩm Mỹ và Thị trấn Cẩm Xuyên.  

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đ/c Bí thư Huyện ủy tại phiên tiếp công dân, 

nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân kịp thời, đúng quy định. UBND huyện 

yêu cầu: 

I. Đối với các vụ việc đã được tiếp nhận, thụ lý theo Luật tố tụng hành 

chính năm 2015 (vụ việc ông Hoàng Văn Hạnh, ông Hoàng Văn Mại, Thôn 9, xã 

Cẩm Quang, về tranh chấp đất đai; vụ việc ông Dương Hữu Dần, thôn Mỹ Lâm, xã 

Cẩm Mỹ, vụ việc ông Lê Thế Hoàng, thị trấn Cẩm Xuyên…), các đơn vị thông báo 

chấm dứt thụ lý theo Điều 11, Luật khiếu nại năm 2011, đồng thời phối hợp hỗ trợ 

công dân và các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. 

II. Đối với các vụ việc đang tồn đọng, yêu cầu các phòng, đơn vị và UBND 

các xã, thị trấn được giao phối hợp với các phòng, ngành liên quan tập trung chỉ 

đạo, tổ chức giải quyết dứt điểm, báo cáo về UBND (qua Ban tiếp công dân 

huyện) trước ngày 15/12/2022. 

- UBND xã Cẩm Mỹ 

+ Vụ việc các hộ dân tại thôn Mỹ Lâm đề nghị giải quyết việc quản lý đất 

đai tại địa phương giao UBND xã Cẩm Mỹ chủ trì kiểm tra rà soát lại hiện trạng 

sử dụng đất của các hộ dân, đối chiếu với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để 

phân loại theo nhu cầu của từng hộ dân, tham mưu phương án xử lý phù hợp. 
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+ Vụ việc ông Trần Như Thuận, Thôn Mỹ Sơn, đề nghị giải quyết tranh 

chấp đất đai giữa gia đình ông với ông Trần Như Long và việc cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Như Long. Giao UBND xã Cẩm Mỹ, rà 

soát, xác định nguồn gốc sử dụng đất, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

- UBND thị trấn Cẩm Xuyên 

+ Vụ việc bà Nguyễn Thị Bé, Tổ dân phố 15, kiến nghị tranh chấp đất đai giữa gia 

đình bà với hộ bà Trần Thị Châu. Giao UBND thị trấn Cẩm Xuyên rà soát, xác định 

nguồn gốc đất đai, thu thập các tài liệu liên quan để xác định ranh giới giữa hai hộ, trên 

cơ sở đó đưa ra phương án xử lý phù hợp theo quy định. Nếu cần thiết có thể phối hợp 

với các phòng, ngành liên quan tổ chức đối thoại với công dân để thống nhất phương án 

xử lý dứt điểm vụ việc. 

+ Vụ việc ông Võ Tá Xà, Ngõ 01, đường Phan Đình Giót, kiến nghị việc xác 

định ranh giới, diện tích đất ở của gia đình Ông. Giao UBND thị trấn chủ trì 

phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ 

sơ quy hoạch, xác định tim đường làm căn cứ đo đạc, xác định ranh giới cho gia 

đình ông theo quy định. 

+ Vụ việc bà Trần Thị Luân, Tổ dân phố 6, Thị trấn Cẩm Xuyên, kiến nghị 

liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng khu dân cư tại Tổ dân phố 6, Thị 

trấn Cẩm Xuyên. Giao UBND thị trấn chủ trì, Phòng TN-MT hướng dẫn hồ sơ, thủ 

tục bồi thường đảm bảo đúng quy trình theo quy định. 

+ Vụ việc ông Thái Quốc Việt, thường trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kiến 

nghị đất của gia đình ông ở Tổ dân phố 3, Thị trấn Cẩm Xuyên, do bà Đặng Thị 

Liên (khu tập thể gạch ngói Cầu Họ) đứng tên. Giao UBND thị trấn, kiểm tra xác 

định nguồn gốc sử dụng đất, đồng thời thông báo bằng văn bản liên hệ với công 

dân để giải quyết theo quy định. 

+ Vụ việc bà Bùi Thị Định, Tổ dân phố 1, đề nghị cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đủ diện tích theo giấy tờ lưu giữ của gia đình. Nội dung này, 

UBND huyện đã công văn số 758/UBND-TNMT ngày 30/3/2022 yêu cầu UBND 

thị trấn Cẩm Xuyên tiếp tục làm rõ về nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của gia 

đình bà Bùi Thị Định. Giao UBND thị trấn cung cấp hồ sơ, Phòng Tài nguyên - 

Môi trường thẩm định tham mưu UBND huyện phương án xử lý theo quy định. 

+ Vụ việc ông Trần Văn Huân, thường trú tại phòng 1604, Chung cư Học viện 

Quốc phòng, phường Xuân La, quận Cầu Giấy, Hà Nội, phản ánh liên quan đến 

việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Văn Quán và bà Lê Thị 

Nhiễu trên đất của cha mẹ Ông để lại. Giao Phòng Tài nguyên - Môi trường chủ 
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trì, phối hợp với UBND thị trấn Cẩm Xuyên tham mưu UBND huyện xử lý theo 

quy định. 

+ Vụ việc ông Nguyễn Văn Trân, phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, đề 

nghị bồi thường, giải phóng mặt bằng lô đất của Ông đã được Ủy ban nhân dân 

huyện giao đất nhưng nằm trong quy hoạch Khu dân cư Tổ dân phố 6, Thị trấn 

Cẩm Xuyên. Giao Thanh tra huyện tiến hành xác định tính pháp lý của quyết định 

giao đất ở số 830/QĐ-UB ngày 31/7/1998 cho ông Nguyễn Văn Trân, xóm 5, xã 

Cẩm Tiến (cũ) nay thuộc Tổ dân phố 6, thị trấn Cẩm Xuyên để có căn cứ xử lý các 

bước tiếp theo. 

+ Vụ việc ông Đặng Quốc Phi, Tổ dân phố 3, tố cáo sai phạm của Hội người mù 

huyện Cẩm Xuyên nhiệm kỳ 2011 - 2016. Giao Thanh tra huyện chủ trì tham mưu 

xử lý theo quy định. 

- UBND xã Nam Phúc Thăng 

+ Vụ việc bà Nguyễn Thị Thuần, thôn Tây Nguyên, đề nghị được giao đất ở, 

giao UBND xã Nam Phúc Thăng đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc cấp đất làm nhà 

ở cho bà theo quy định. 

+ Vụ việc của ông Phan Thế Thệ, thôn Yên Thành, kiến nghị giải quyết tranh 

chấp đất đai với hộ ông Phan Thế Hợp khi lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất. Giao UBND xã Nam Phúc Thăng, thẩm tra, xác minh nguồn gốc sử 

dụng đất, căn cứ các quy định của pháp luật trả lời công dân theo quy định. 

+ Vụ việc ông Lê Xuân Hiếu, xã Yên Hòa, kiến nghị làm rõ việc cấp trùng hai 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng trên một thửa đất tại thôn Nam Yên, xã 

Nam Phúc Thăng. Phòng Tài Nguyên - Môi trường chủ trì, tập trung đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện. 

+ Vụ việc Ông Nguyễn Trọng Hoe và ông Nguyễn Tiến Dũng, thôn Phong 

Hầu, liên quan đến việc thực hiện các kết luận thanh tra của Ủy ban nhân dân 

huyện. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tập trung xử lý dứt điểm. 

- UBND xã Cẩm Thành 

+ Vụ việc ông Đặng Hữu Hiệp và một số hộ dân xóm Kênh Cạn, thôn Đông 

Mỹ, yêu cầu trả lại mương thoát nước và lề đường theo hiện trạng. Giao phòng Tài 

nguyên - Môi trường chủ trì phối hợp Tổ công tác, UBND xã Cẩm Thành đo đạc 

thực địa, cắm mốc và tham mưu phương án xử lý, lấy ý kiến nhân dân khu vực ảnh 

hưởng để thực hiện (hoàn thành trước ngày 10/12/2022). 

+ Vụ việc tố cáo một số cán bộ xã Cẩm Thành liên quan đến đền bù đất ở 

trước năm 1980 cho 02 hộ dân là ông Nguyễn Doãn Lợi ở thôn Đông Thành và hộ 
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ông Lê Mạnh Hùng ở thôn Thượng Bàu. Giao Thanh tra huyện đẩy nhanh tiến độ 

xử lý dứt điểm theo quy định. 

- UBND xã Cẩm Quan chủ trì mời Phòng Tài nguyên - Môi trường, Văn 

phòng đăng ký đất đai và các phòng liên quan họp, tham mưu phương án xử lý dứt 

điểm vụ việc bà Trần Thị Xuân, thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Quan, kiến nghị giải quyết 

tranh chấp đất với bà Nguyễn Thị Thanh (hoàn thành trước ngày 10/12/2022). 

- UBND xã Cẩm Lĩnh 

+ Giao UBND xã Cẩm Lĩnh tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc 02 

hộ dân được giao đất tái định cư trùng lên hành lang an toàn giao thông và Vụ việc 

đất của 04 hộ dân bị sạt lở ngoài hành lang kè biển;  

+ Vụ việc bà Phạm Thị Truyền, Thôn 2, xã Cẩm Lĩnh, kiến nghị Ủy ban nhân 

dân xã Cẩm Lĩnh cấp đất cho ông Trần Văn Xừ trùng lên đất cha mẹ Bà để lại. Căn 

cứ tờ trình của UBND xã Cẩm Lĩnh về việc thu hồi Giấy CNQSD đất đã cấp 

không đúng quy định đối với ông Trần Văn Xừ. Giao Phòng Tài nguyên - Môi 

trường thẩm định, tham mưu UBND huyện xử lý theo quy định. 

- Vụ việc ông Kiều Văn Tịnh và bà Trần Thị Liên, Thôn 3, Cẩm Lĩnh khiếu 

nại hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân xã Cẩm Lĩnh trong việc xử lý tranh 

chấp đất đai với ông Thái Văn Soàn. Giao Thanh tra huyện tham mưu xử lý theo 

quy định. 

- UBND Thị trấn Thiên Cầm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận QSD đất 

cho bà Nguyễn Thị Ngự, bà Trần Thị Đào. 

- UBND xã Cẩm Duệ 

 Vụ việc Bà Đậu Thị Luận, Thôn Tân Mỹ, xã Cẩm Duệ, khiếu nại về việc 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng sai quy định pháp luật. Giao Thanh tra 

huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã Cẩm Duệ tham mưu phương án xử lý theo 

quy định. 

III. Về các nội dung phát sinh tại phiên tiếp công dân tháng 11/2022 

1. Ông Phạm Văn Quy (chồng bà Ngô Thị Khương), số 15 - Nại Thịnh Ba, 

phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng: Tố cáo ông Ngô Đức 

Hậu làm hồ sơ giả để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với lô đất của 

bố mẹ bà Ngô Thị Khương. 

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra huyện 

và Ủy ban nhân dân xã Cẩm Nhượng kiểm tra, soát xét lại, tham mưu phương án 

xử lý, báo cáo kết quả tại kỳ tiếp dân tháng 12/2022. 

2. Ông Chu Văn Hùng, Thôn Thanh Mỹ, xã Cẩm Quan: Phản ánh việc chị 

gái của ông là bà Chu Thị Mỹ thuộc hộ nghèo, độc thân; gia đình ông Chu Văn 
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Hùng đã đứng ra làm nhà ở cho bà Chu Thị Mỹ từ năm 2021; lãnh đạo xã Cẩm 

Quan trao đổi là sẽ được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí làm nhà ở nhưng đến 

nay chưa được hỗ trợ.  

Giao Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Cẩm Quan phối hợp với Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc huyện và các phòng, ngành liên quan soát xét lại hồ sơ, trên cơ sở các quy 

định và tình hình thực tiễn để giải quyết phù hợp.  

3. Ông Hà Huy Phú, thôn Thắng Thành, xã Cẩm Hưng và bà Trương Thị 

Triền, xã Cẩm Sơn: Khiếu nại việc áp giá bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án 

đường bộ cao tốc Bắc Nam. 

Giao Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng Dự án 

đường bộ cao tốc Bắc Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Cẩm Sơn xem xét, 

giải quyết theo quy định.  

UBND huyện thông báo kết quả tiếp công dân ngày 21/11/2022, yêu cầu các 

phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao 

chỉ đạo thực hiện đảm bảo thời gian, chất lượng theo quy định. 

 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Trưởng các phòng, ban, ngành; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Ban tiếp công dân huyện; 

- Các công dân được tiếp; 

- Bộ phận theo dõi công việc; 

- Lưu: VT,TCD. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
Nguyễn Văn Hoàng 
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