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THÔNG BÁO 
Kết quả phiên tiếp dân định kỳ tháng 6 năm 2022 của đồng chí  

Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND huyện 

 

Ngày 20/6/2022, tại Phòng tiếp dân UBND huyện, đồng chí Nghiêm Sỹ 

Đống, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy và đồng chí Đặng Trần Phong, Phó Bí thư 

Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên tiếp dân định kỳ tháng 6 năm 2022.  

Cùng dự có đại diện lãnh đạo: Ban Pháp chế HĐND huyện; Thanh tra 

huyện; Phòng Tài nguyên - Môi trường; Phòng Nội vụ; Văn phòng đăng ký đất đai 

Chi nhánh TX Hồng Lĩnh - Can Lộc; các thành viên Hội đồng tiếp dân huyện và 

đại diện Công an huyện. 

Tổng số có 06 lượt công dân đăng ký được tiếp. Sau khi nghe ý kiến phản 

ánh của công dân và ý kiến của các thành viên tham dự, chủ trì tiếp dân đã kết luận 

và giao nhiệm vụ như sau: 

1. Ông Lê Văn Hùng, thôn Đại Đồng, xã Mỹ Lộc: Đề nghị giải quyết việc 

Cấp giấy chứng nhận QSD đất cho gia đình ông Trần Bá Chính.  

Nội dung công dân đề nghị đã được UBND xã Mỹ Lộc giải quyết, xét cấp 

Giấy chứng nhận QSD đất cho gia đình ông Trần Bá Chính với diện tích 900m2 

nhưng gia đình không đồng ý và tiếp tục gửi đơn khiếu nại đề nghị UBND huyện 

giải quyết. 

Nội dung công dân đề nghị, giao Thanh tra huyện tham mưu thụ lý và giải 

quyết đơn của công dân, báo cáo kết quả cho Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND 

huyện trước ngày 15/7/2022. 

2. Ông Phan Văn Lý, thôn Nhân Phong, xã Gia Hanh: Phản ánh việc chưa 

thực hiện các nội dung theo Kết luận 1460/KL-UBND, ngày 26/5/2020 của Chủ 

tịch UBND huyện, cụ thể:   

- Số tiền tiền 21.606 lấy nguồn ở đâu để trả cho nhân dân; 

- Cho phục hồi hóa đơn, chứng từ 127 triệu.  

- Chưa chi trả hết số tiền vận động thu sai của đối tượng hộ nghèo, người tàn 

tật không nơi nương tựa, gia đình chính sách…) ; 

- Huyện chưa cấp hết số tiền số hỗ trợ đất trồng lúa theo Nghị định 

42/2012/NĐ-CP.  

Các nội dung công dân phản ánh đã được giải quyết tố cáo và kết luận tại Văn 

bản số: 1460/KL-UBND, ngày 26/5/2020 của Chủ tịch UBND huyện và trả lời tại 

Văn bản số: 2579/UBND-TTr, ngày 27/7/2021 của UBND huyện, đề nghị ông 

Phan Văn Lý chấp hành.  



2 
 

 

 

3. Nguyễn Đại Hồng, TDP Kim Thành, thị trấn Đồng Lộc: Phản ánh về 

việc thửa đất của ông bị cưỡng chế thu hồi nhưng không Quyết định thu hồi.  

Nội dung phản ánh của công dân đã được UBND huyện trả lời tại Văn bản số:  

3253/UBND-TNMT, ngày 13/9/2021.  

4. Trần Thế Nhật, TDP Trung Thành, thị trấn Đồng Lộc: Phản ánh về 

việc thửa đất của bố ông là ông Trần Thế Xuân, chưa đồng ý cho con nhưng năm 

2008 đã làm hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho con trai Trần Thế Quang, 

sau khi ông Trần Thế Quang chết đã làm hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất cho vợ 

là bà Nguyễn Thị Lục.  

Nội dung phản ánh của ông Trần Thế Nhật, giao Phòng Tài nguyên - Môi 

trường kiểm tra, xem xét giải quyết và báo cáo Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND 

huyện trước ngày 18/7/2022.  

 5. Ông Nguyễn Văn Phú, thôn Phúc Tân, xã Kim Song Trường 

Làm rõ các nội dung tại Văn bản 2456/UBND-TTr, ngày 16/7/2021 của 

UBND huyện.   

Nội dung thứ nhất: Công trình đường giao thông nội đồng Thượng Xá xã Kim 

Lộc (cũ) Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND huyện phê duyệt 

tổng mức đầu tư là 979.260.000 đồng nhưng theo văn bản trả lời số tiền đã thanh toán 

là 750.000.000 đồng cộng với số tiền còn nợ là 86.663.000 đồng không bằng tổng 

mức đầu tư theo quyết định đã được phê duyệt là không đúng.  

Nội dung thứ hai: Công trình Đường giao thông thôn Lũy và thôn Kim Thịnh, 

xã Kim Lộc (cũ): Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 với phê duyệt 

tổng mức đầu tư là 775.540.000 đồng nhưng theo văn bản trả lời số tiền đã thanh 

toán 550.000.000 đồng cộng với số tiền còn nợ là 137.287.000 đồng không bằng 

tổng mức đầu tư theo quyết định đã được phê duyệt là không đúng.  

Quyết định số 2302/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 với TMĐT là 775.540.000 

đồng  

Nội dung thứ ba: 73.000.000 đồng xã Kim Lộc (cũ) chi may quần áo Comple 

cho cán bộ không có nguồn thu nhưng lại có để chi may áo quần, vậy số tiền đó lấy 

ở đâu?  

Các nội dung thứ nhất và nội dung thứ hai, giao Phòng Tài chính - Kế hoạch 

kiểm tra và trả lời công dân trước ngày 15/7/2022. 

Nội dung thứ 3: Đã được trả lời rõ tại văn bản 2456/UBND-TTr, ngày 

16/7/2022 của UBND huyện.  

6. bà Hoàng Thị Hòe,  thôn Đình Sơn, xã Khánh Vĩnh Yên. 

Gia đình bà Hoàng Thị Hòe được UBND xã Yên Lộc (cũ) cấp đất, gia đình đã 

nộp tiền cho UBND xã Yên Lộc nhưng từ năm 2016 đến nay gia đình vẫn chưa 

được cấp giấy chứng nhận QSD đất.   

Nội dung bà Hoàng Thị Hòe phản ánh, giao Phòng Tài nguyên - Môi trường 

kiểm tra, xem xét giải quyết và trả lời công dân, báo cáo Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

UBND huyện trước ngày 15/7/2022. 
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Trên đây là Thông báo kết quả tiếp dân định kỳ phiên tháng 6 năm 2022 của 

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, yêu cầu các ban, ngành, địa phương và 

cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc những nội dung trên. 

Giao Ban Tiếp công dân huyện chủ trì, phối hợp với UBKT Huyện ủy theo 

dõi, đôn đốc và báo cáo Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện theo quy 

định./.  
 

 
 

Nơi nhận: 
- Ban Nội chính Tỉnh ủy (b/c); 

- Ban Thường vụ Huyện ủy; 

- HĐND, UBND huyện, UB MTTQ huyện; 

- UBKT, Ban Dân vận, VP Huyện ủy; 

- Ban Pháp chế HĐND, VP HĐND&UBND huyện; 

- Các Phòng: TN-MT, Thanh tra huyện, TC-KH, VP 

đăng ký đất đai CN TX Hồng Lĩnh - Can Lộc, Công 

an huyện; 
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.  

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÕNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÕNG 

 

 

 

 

 
 

Phan Đại Nghĩa 
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