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THÔNG BÁO 
Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 07/11 năm 2022 

  
 

      Ngày 07/10/2022, tại Trụ sở tiếp công dân của UBND huyện, đồng chí Đồng chí Hà 

Văn Bình - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 

11 năm 2022. Cùng dự có Lãnh đạo các phòng: Tư Pháp, Tài nguyên & Môi trường, 

Lãnh đạo Công an huyện, các thành viên Ban Tiếp công dân, lãnh đạo UBND xã Cẩm 

Hà. 

I. Nghe báo cáo kết quả giải quyết đơn thư, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, 

đề xuất trong quá trình thực hiện 

Đôn đốc các phòng, ngành liên quan khẩn trương tham mưu thực hiện công tác 

giải quyết tố cáo, khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của nhân dân tại các Thông báo tiếp 

công dân định kỳ tháng trước của đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch UBND 

huyện và các văn bản chỉ đạo của UBND huyện. Giao Ban tiếp công dân huyện đôn 

đốc, tổng hợp, báo cáo tiến độ giải quyết đơn của công dân theo quy định. 

II. Kết quả tiếp công dân kỳ này 

1. Vụ việc ông Lê Xuân Trúc, thôn Nam Xuân, xã Cẩm Hà khiếu nại về việc áp 

giá đền bù giải phóng mặt bằng chưa đúng quy định của Pháp luật. Giao UBND xã Cẩm 

Hà thành lập tổ công tác, xác định lại nguồn gốc sử dụng đất, quy trình thực hiện việc 

đền bù giải phóng mặt bằng trả lời công dân trước ngày 18/11/2022. 

 Các phòng Tài nguyên - Môi trường, Thanh tra, Tư pháp hướng dẫn UBND xã 

Cẩm Hà quy trình thực hiện đảm bảo các quy định của Pháp luật về giải quyết khiếu 

nại. 

2. Vụ việc ông Trần Viết Tiến, Yên Hòa kiến nghị về việc chậm thi hành bản án 

của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đối với ông Nguyễn Văn Sửu, thôn Đại Hòa, xã Yên 

Hòa (Theo bản án số 14/2021/DSPT ngày 04/8/2021 của tòa án nhân dân tỉnh). 

Nội dung này UBND huyện sẽ nghe các phòng liên quan báo cáo kết quả thực 

hiện tại cuộc giao ban UBND huyện tiếp theo để có kết luận chính thức báo cáo công 

dân theo quy định. 

3. Vụ việc bà Trần Thị Vinh, thôn Đại Tăng, xã Cẩm Thạch kiến nghị về việc 

điều chỉnh trợ cấp chế độ Bảo trợ xã hội (hiện nay bà đang hưởng chế độ Bảo trợ xã hội: 

Người khuyết tật nặng, từ 16 đến 60 tuổi). UBND huyện giao UBND xã Cẩm Thạch 

xem xét trả lời công dân và báo cáo UBND huyện trước ngày 18/11/2022. 
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4. Vụ việc ông Lê Xuân Lâm, Lê Ngọc Việt, xã Cẩm Trung kiến nghị nội dung liên 

quan đến cấp đất trái thẩm quyền. Giao Phòng Tài nguyên - Môi trường tham mưu thành 

lập tổ công tác trước ngày 20/11/2022, rà soát, đề xuất kiến nghị, giải pháp tham mưu 

UBND huyện giải quyết theo quy định của Pháp luật. 

Giao Thường trực tiếp công dân soát các nội dung còn tồn đọng, đôn đốc theo dõi 

các đơn vị trong giải quyết đơn thư của công dân. Tổng hợp, báo cáo Hội đồng tiếp công 

dân tại các phiên tiếp định kỳ để có hướng chỉ đạo. Những nội dung khiếu nại cụ thể phải 

có văn bản riêng chỉ đạo trực tiếp, giải quyết kịp thời, trả lời công dân đúng thời hạn quy 

định.  

Trên đây là kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022 của đồng chí Chủ tịch 

UBND huyện; Yêu cầu các phòng, ngành, UBND các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát các kiến 

nghị của công dân, tập trung giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng kéo dài; có khó khăn 

vướng mắc báo cáo Chủ tịch UBND huyện có hướng chỉ đạo kịp thời giải quyết./. 

 

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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