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THÔNG BÁO 
Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 06/02/2023 

  
 

Ngày 06/02/2023, 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 02/2023. 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 và ý kiến của các thành viên tham gia 

phiên tiếp công dân định kỳ tháng 02, 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 do UBND tỉnh, Ban tiếp công dân tỉnh và các sở, 

ngành chỉ đạo thực hiện 

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 và phân công các đồng chí 

PCT UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách trực tiếp đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo các 

phòng, ban, ngành thực hiện. Đồng thời thay mặt UBND huyện ký các văn bản gửi 

UBND tỉnh, Ban tiếp công dân tỉnh, các sở ngành, đảm bảo tiến độ thời gian theo 

quy định. 

II. Đối với các nội dung đã giao tại các Thông báo kết luận phiên tiếp 

công dân kỳ trước, yêu cầu các phòng, đơn vị liên quan tập trung xử lý báo 

cáo tiến độ thực hiện về Ban tiếp công dân huyện trước ngày 15/02/2023 để 

tổng hợp, báo cáo phục vụ phiên tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Huyện 

ủy, HĐND huyện, UBND huyện tháng 02 gồm: 

1. Phòng Tài nguyên - Môi trường 

- 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.  

- 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.  
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- Vụ việc các hộ dân xã Cẩm Quan kiến nghị liên quan đến việc cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất ngoài ranh giới với Công ty Bình Hà.  

- Vụ việc bà Phạm Thị Truyền, Thôn 2, xã Cẩm Lĩnh, kiến nghị UBND huyện 

cấp đất cho ông Trần Văn Xừ trùng lên đất cha mẹ Bà để lại.  

- Vụ việc 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: kiến nghị 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. 

- Vụ việc bà Nguyễn Thị Hòa (vợ ông Lưu Hải), thôn Đông Nam Lộ, xã Cẩm 

Thành phản ánh việc hộ Nguyễn Kỳ Quý có bìa cấp sang phần đất của gia đình bà 

(hộ bà Nguyễn Thị Hòa chưa được cấp GCNQSD đất) 

2. Thanh tra huyện 

- 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. Yêu cầu Thanh tra huyện báo cáo kết quả xử lý nội dung 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.  

- 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.  

- 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 

ông Lê Mạnh Hùng ở thôn Thượng Bàu.  

- Vụ việc 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  

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

- 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.  

- 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 (cơ quan thường trực giá đất 

huyện), chủ trì phối hợp phòng, ngành có liên quan và Hội đồng thẩm định giá đất cụ 

thể huyện, đơn vị tư vấn xem xét lại quy trình xác định, phê duyệt giá đất cụ thể tại 

thôn Thọ Sơn, xã Cẩm Sơn để trả lời công dân. Đồng thời phối hợp với Chi cục thuế 
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huyện Cẩm Xuyên hỗ trợ công dân trong việc chậm đóng thuế sử dụng đất các lô đất 

đấu giá trước khi có kết quả rà soát lại giá đất cụ thể. 

4. Xã Cẩm Lộc 

- Vụ việc ông Nguyễn Khắc Đệ, thôn Tân Trung Thủy, Cẩm Lộc kiến nghị về 

việc mở đường đi ra biển.  

5. Thị trấn Thiên Cầm 

- Vụ việc Nguyễn Minh Dung, tổ DP Song Yên, TT Thiên Cầm kiến nghị 

việc cấp giấy CNQSD đất liên quan đến thửa đất bị ảnh hưởng bởi khu quy hoạch 

tái định cư tại TDP Song Yên, thị trấn Thiên Cầm.  

6. Xã Cẩm Lĩnh 

- UBND xã Cẩm Lĩnh phối hợp với các phòng, ngành cấp huyện tập trung chỉ 

đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 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 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.  

7. Xã Cẩm Sơn 

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.  

8. Thị trấn Cẩm Xuyên 

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). 

9. Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Cẩm Xuyên 

- Vụ việc 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. 

10. Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc Nam 
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 - Vụ việc các hộ dân tại Thôn 1, xã Cẩm Minh (Nguyễn Thị Chỉnh, Đậu Thị 

Hà, Trần Thị Luyên, Nguyễn Thị Anh, Nguyễn Thị Thanh); công dân xã Cẩm Hưng 

(ông Hà Huy Phú, vợ là Nguyễn Thị Hoa); công dân xã Cẩm Sơn (bà Trương Thị 

Triền, chồng là Võ Văn Tuẩn) kiến nghị liên quan đến bồi thường giải phóng mặt 

bằng được Cao tốc Bắc Nam. 

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

- Vụ việc ông Trần Duy Tiến, thôn Đông Hòa, xã Yên Hòa, kiến nghị liên quan 

đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giao UBND xã Yên Hòa kiểm tra, 

xử lý, trả lời công dân và báo cáo UBND huyện (qua Ban tiếp công dân) trước ngày 

15/02/2023.  

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; 

- Chi cục Thuế Cẩm xuyên; 

- 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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