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THÔNG BÁO 
Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 06/3/2023 

  
 

Ngày 06/3/2023, tại Trụ sở tiếp công dân huyện, đồng chí Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện đã chủ trì phiên tiếp dân định kỳ tháng 3/2023. Cùng dự có các 

đồng chí lãnh đạo các phòng, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thanh 

Tra huyện, Công an huyện và các thành viên Ban tiếp công dân huyện.  

Qua báo cáo của Ban tiếp công dân, ý kiến của các thành viên tham gia phiên 

tiếp công dân định kỳ tháng 3 và nội dung kiến nghị, phản ánh của các công dân 

được tiếp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện tổng hợp thống nhất các nội dung tại 

phiên tiếp công dân, cụ thể: 

I. Đối với các vụ việc tồn đọng từ các kỳ tiếp công dân trước đến nay 

chưa xử lý hoạc đã xử lý nhưng công dân chưa đồng tình. 

Giao Ban tiếp công dân huyện tổng hợp, tham mưu văn bản UBND huyện chỉ 

đạo các phòng, ngành liên quan khẩn trương thực hiện, đồng thời đưa vào nội  dung 

giao ban hàng tuần, hàng tháng của UBND huyện để trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc các 

phòng, ngành và UBND các xã, thị trấn có liên quan thực hiện kịp thời, đúng quy 

định không để đơn thư kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. 

II. Nội dung phát sinh tại phiên tiếp công dân kỳ này 

- Vụ việc các hộ dân thôn Thọ Sơn, xã Cẩm Sơn (Nguyễn Thị Việt, Nguyễn 

Hữu Bằng, Nguyễn Hữu Nghĩa…) kiến nghị về việc xác định giá đất cụ thể các lô đất 

tại thôn Thọ Sơn, xã Cẩm Sơn quá cao, gây khó khăn cho con em địa phương trong 

việc mua đất làm nhà ở. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tham UBND huyện báo 

cáo trả lời công dân trong ngày 07/3/2023. 

- Vụ việc bà Trần Thị Luân, tổ 6, Thị trấn Cẩm Xuyên phản ánh việc Tổ dân 

phố 16 trong quá trình làm hội quán thôn đã lấn chiếm đất canh tác nông nghiệp 

của bà đã được giao theo Nghị định 64. Giao Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải 

phóng mặt bằng dự án xây dựng nhà văn hóa tổ 6, thị trấn Cẩm Xuyên theo quyết 

định số 8284/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

để chi trả đền bù cho công dân đúng quy định. 
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- Vụ việc ông Hoàng Văn Chiến; trú quán: thôn Mỹ Am, xã Cẩm Quan; kiến 

nghị liên quan đến đất đai, thửa đất tại TDP 6, Thị trấn Cẩm Xuyên. Giao UBND 

thị trấn Cẩm Xuyên kiểm tra, xác minh nguồn gốc đất đai trả lời công dân và báo 

cáo UBND huyện (qua Ban tiếp công dân) trước ngày 20/3/2023. 

- Vụ việc ông Nguyễn Chính Anh, thôn Hưng Tân, xã Cẩm Hưng kiến nghị 

liên quan đến việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất làm căn cứ bồi thường giải 

phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc Nam. Giao UBND xã Cẩm Thịnh kiểm tra, xác 

minh trả lời công dân và báo cáo UBND huyện (qua Ban tiếp công dân) trước 

ngày 15/3/2023. 

- Vụ việc một số hộ dân thôn Hưng Đạo, xã Cẩm Lạc (Võ Hữu Đức, Nguyễn 

Anh Sơn, Lâm Xuân Giáp, Võ Hữu Thông, Võ Thị Hân) kiến nghị liên quan đến 

bố trí khu tái định cư sau khi giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc Nam. Giao 

UBND xã Cẩm Lạc tổ chức đối thoại, tuyên truyền, giải thích để công dân hiểu, 

yên tâm chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. Hoàn thành 

trước ngày 15/3/2023. 

Trên đây là Thông báo kết luận phiên tiếp công dân định kỳ của UBND huyện 

ngày 06/02/2023, yêu cầu các phòng, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ thực 

hiện và báo cáo kết quả kịp thời theo quy định; Ban tiếp công dân huyện đôn đốc, 

theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Trưởng các phòng, ban, ngành; 

- VP đăng ký đất đai; 

- Hội đồng BTGPMB cao tốc Bắc Nam; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Ban tiếp công dân huyện; 

- 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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