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THÔNG BÁO 
Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 20/12/2022 

  
 

Ngày 20/12/2022, tại Trụ sở tiếp công dân huyện, đồng chí Phó Bí thư 

Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Phạm Hoàng 

Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã chủ trì 

phiên tiếp dân định kỳ tháng 12/2022. Cùng dự có các đồng chí 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 huyện, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội 

huyện, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Cẩm Xuyên- Thành phố Hà Tĩnh, 

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

các xã: Cẩm Lộc, Cẩm Sơn, Cẩm Minh.  

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đ/c Phó 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 đang tồn đọng, gồm: 

1. Tại xã Cẩm Lộc: Vụ việc ông Nguyễn Khắc Đệ, thôn Tân Trung Thủy, 

Cẩm Lộc kiến nghị về việc mở đường đi ra biển. Giao Ủy ban nhân dân xã Cẩm 

Lộc chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành liên quan tổ chức làm việc với các hộ 

dân liên quan, thống nhất phương án giải quyết dứt điểm theo quy định.  

2. Tại xã Cẩm Sơn: Vụ việc bà Nguyễn Thị Diệu, thôn Thọ Sơn, kiến nghị 

về việc giải quyết chế độ thờ phụng Liệt sỹ cho chú Nguyễn Hữu Luận. Giao Ủy 

ban nhân dân xã Cẩm Sơn phối hợp với Phòng lao động Thương binh và Xã hội, 

tiếp tục hỗ trợ gia đình tìm kiếm thông tin, củng cố, bổ sung hồ sơ đảm bảo theo 

quy định.  

3. Tại xã Cẩm Minh: Vụ việc ông Nguyễn Văn Tỵ, thôn 2, xã Cẩm Minh 

(đơn do UBND tỉnh chuyển về): kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông Tỵ. Giao Ủy ban nhân dân xã Cẩm 

Minh kiểm tra, xử lý báo cáo về phòng Tài nguyên - Môi trường; Phòng Tài 
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nguyên - Môi trường thẩm định tham mưu UBND huyện báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh trước ngày 30/12/2022.  

4. Tại Thị trấn Cẩm Xuyên:  Vụ việc bà Bùi Thị Định, Tổ dân phố 1, Thị 

trấn Cẩm Xuyên đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đủ diện tích theo 

giấy tờ lưu giữ của gia đình. Giao Phòng Tài nguyên môi trường chủ trì phối hợp 

phòng Kinh tế Hạ tầng và Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Cẩm Xuyên - 

Thành phố Hà Tĩnh, căn cứ vào Văn bản số 881/BC-UBND, ngày 29/11/2022 của 

Ủy ban nhân dân Thị trấn Cẩm Xuyên, các quy định của luật đất đai hiện hành, 

tham mưu UBND huyện văn bản trả lời công dân rõ việc đủ điều kiện hay không 

đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đủ diện tích theo giấy tờ lưu 

giữ của gia đình và báo cáo Thường trực Huyện ủy trước ngày 06/01/2023. 

II. Về các nội dung phát sinh tại phiên tiếp công dân tháng 12/2022 

1. Bà Nguyễn Thị Tuệ, Tổ dân phố 4, Thị trấn Cẩm Xuyên, đề nghị giải quyết 

tranh chấp đất đai với ông Hoàng Bá Mười (tổ 4, Thị trấn Cẩm Xuyên). Giao Ủy ban 

nhân dân Thị trấn Cẩm Xuyên kiểm tra, rà soát, tham mưu phương án xử lý, báo cáo 

Thường trực Huyện ủy và UBND huyện trước ngày 16/01/2023.  

2. Ông Nguyễn Viết Ngãi, Cẩm Nhượng phản ánh việc chậm trả lời đối với 

gia đình ông trong việc làm thủ tục tách bìa đất của gia đình. Giao Văn phòng đăng 

ký đất đai chi nhánh Cẩm Xuyên - Thành phố Hà Tĩnh  chủ trì, phối hợp với Ủy 

ban nhân dân xã Cẩm Nhượng hướng dẫn gia đình, cá nhân thực hiện việc tách 

thửa theo đúng quy định của pháp luật.   

3. Bà Nguyễn Thị Thảo, thôn Thọ Sơn, Cẩm Sơn phản ánh về việc cấp thẻ 

BHYT cho chồng bà liên quan chế độ trợ cấp một lần đối với người tham gia chiến 

tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/QĐ-TTg, ngày 

9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Giao Ủy ban nhân dân xã Cẩm Sơn phối hợp 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cẩm Xuyên hướng dẫn, hỗ trợ để bà Nguyễn Thị 

Thảo hoàn thiện hồ sơ đề nghị chế độ BHYT theo quy định. 

4. Bà Nguyễn Thị Tình, Tổ dân phố Tân Phú, Thị trấn Thiên Cầm kiến nghị 

liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với gia đình bà. 

Giao Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành liên quan và Ủy ban 

nhân dân Thị trấn Thiên Cầm kiểm tra, rà soát lại hồ sơ, trả lời công dân và báo 

cáo Thường trực Huyện ủy, UBND huyện tại phiên tiếp dân tháng 02/2023.  

5. Ông Trần Sông Hương, Thôn 4, Cẩm Lĩnh phản ánh việc gia đình ông đã 

được người thân (chú ruột) cho 01 thửa đất từ năm 1991, nhưng đến nay chưa được 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giao Ủy ban nhân dân xã Cẩm Lĩnh kiểm 
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tra, rà soát nội dung vụ việc, tiến hành xử lý và báo cáo kết quả tại phiên tiếp công 

dân tháng 02/2023.  

Ban tiếp công dân huyện theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Thông báo này; 

tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho 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 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; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT,TCD. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
Nguyễn Văn Hoàng 
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