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UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN VŨ QUANG 
  

Số:       /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                  Vũ Quang, ngày      tháng 5 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022 
 

Ngày 20 tháng 5 năm 2022, tại phòng họp gác II Ủy ban nhân dân huyện, đồng 

chí Nguyễn Thị Hà Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy và đồng chí Bùi Khắc Bằng, 

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì phiên tiếp công dân định 

kỳ tháng 5/2022. Cùng tham gia phiên tiếp công dân có đồng chí Nguyễn Thanh 

Sơn- PCT UBND huyện, đại diện UBKT, Văn phòng Huyện ủy, phòng TN&MT, 

Thanh tra huyện, Văn phòng HĐND- UBND huyện, Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh 

Hương Khê- Vũ Quang, Ban Tiếp công dân huyện,  lãnh đạo UBND xã Đức Hương 

và thị trấn Vũ Quang. 

Sau khi nghe các công dân trình bày, ý kiến phát biểu của các thành phần tham 

dự và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện 

ủy, đồng chí đồng chí Bùi Khắc Bằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 

kết luận: 

I. Về các vụ việc công dân trực tiếp tham gia phiên tiếp công dân: 

1. Về vụ việc ông Đường Công Liệu, thôn Hương Phùng, xã Đức Hương 

kiến nghị kiểm tra hành vi lấn chiếm lòng lề đường của ông Nguyễn Ngọc Cầm 

và ông Nguyễn Văn Nhân: 

Giao Ủy ban nhân dân xã Đức Hương kiểm tra xác định rõ ranh giới sử dụng 

đất của ông ông Nguyễn Ngọc Cầm và ông Nguyễn Văn Nhân, xử lý hành vi lấn 

chiếm lòng lề đường (nếu có) theo nội dung kiến nghị, phản ánh của ông Đường 

Công Liệu theo đúng quy định pháp luật. Có văn bản trả lời rõ cho ông Đường Công 

Liệu biết về kết quả xử lý, giải quyết; đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện 

trước ngày 10/6/2022. 

Qua phiên tiếp dân, ông Đường Công Liệu có phản ánh cán bộ địa chính xã 

trong quá trình giải quyết vụ việc của gia đình ông Liệu có thái độ chưa đúng mực, 

yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Hương xác minh làm rõ và chấn chỉnh, 

rút kinh nghiệm nghiêm túc. 

2. Về vụ việc ông Đặng Sỹ Mạnh, thôn Hương Thọ, xã Đức Hương đề nghị 

giải quyết tranh chấp đất đai với hộ bà Hoàng Thị Ngọc liên quan đến thửa đất 

lâm nghiệp tại khu vực rú Vạc: 

- Đề nghị ông Đặng Sỹ Mạnh: Cùng với việc gửi đơn đề nghị giải quyết tranh 

chấp đất đai, yêu cầu ông cung cấp cho Ủy ban nhân dân xã Đức Hương đầy đủ các 

giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất của thửa đất mà ông đề nghị giải quyết 

tranh chấp. 

- Ủy ban nhân dân xã Đức Hương:  

+ Thu thập đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ của các bên liên quan đến thửa đất tranh 

chấp; làm rõ tính chính xác về chủ sử dụng đất, nguồn gốc đất đai, thời điểm và quá 

trình sử dụng đất của các bên tranh chấp để giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo 

kết quả cho Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 30/6/2022. 
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+ Có văn bản thông báo nghiêm cấm hành vi thay đổi hiện trạng sử dụng đất 

tại khu vực đang tranh chấp cho ông Đặng Sỹ Mạnh, bà Hoàng Thị Ngọc và các bên 

liên quan biết, thực hiện. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra huyện, Hạt Kiểm lâm huyện, 

Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh Hương Khê- Vũ Quang hỗ trợ về chuyên môn, cung 

cấp các hồ sơ, tài liệu khi có đề xuất của Ủy ban nhân dân xã Đức Hương. 

3. Về vụ việc ông Thái Văn Minh, tổ dân phố 4, thị trấn Vũ Quang kiến nghị 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình theo chủ trương thống nhất 

đổi đất của UBND xã Hương Đại (nay là thị trấn Vũ Quang) với gia đình ông khi 

thực hiện GPMB Trạm Y tế xã. 

Đây là vụ việc diễn ra từ lâu và trong quá trình xem xét, giải quyết có nhiều 

khó khăn, vướng mắc. Giao Ủy ban nhân dân thị trấn Vũ Quang thu thập đầy đủ các 

hồ sơ, tài liệu liên quan, báo cáo cho Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Tài 

nguyên và Môi trường) trước ngày 10/6/2022. Giao Phòng Tài nguyên và Môi 

trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra huyện và các đơn vị liên quan tổng hợp, tham 

mưu Ủy ban nhân dân huyện làm việc với các sở ngành cấp tỉnh để xin ý kiến giải 

quyết vụ việc. 

II. Về xử lý các vụ việc khác: 

 1. Liên quan đến nội dung kiến nghị của bà Lê Thị Long, xã Quang Thọ đề 

nghị giao đất bổ sung cho các khẩu còn thiếu: UBND huyện đã chỉ đạo Tổ công 

tác của Ủy ban nhân dân huyện bám sát, hướng dẫn UBND xã Quang Thọ rà soát, 

xử lý. Quá trình thực hiện, với sự hướng dẫn của Tổ công tác, UBND xã Quang Thọ 

đã thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục để giao đất bổ sung cho hộ bà Long, tuy 

nhiên, hộ bà Long từ chối bốc thăm, nhận đất theo phương án giải quyết của Tổ 

công tác và UBND xã Quang Thọ. Giao Tổ công tác của UBND huyện tiếp tục bám 

sát, hướng dẫn, chỉ đạo UBND xã Quang Thọ hoàn tất hồ sơ, tài liệu liên quan và có 

Thông báo kết quả rà soát, xử lý các trường hợp tồn đọng liên quan đến giao đất, 

giao rừng ở khu vực tái định cư Hói Trùng, thuộc xã Quang Thọ, trong đó có nội 

dung của bà Lê Thị Long để kết thúc vụ việc. 

2. Vụ việc ông Trần Văn Đảng, thôn 4, xã Ân Phú, huyện Vũ Quang kiến 

nghị giao thửa đất liền kề với thửa đất gia đình đang sử dụng:  

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND xã Ân Phú kiểm tra xác 

minh lại nguồn gốc đất đai, quá trình sử dụng đất, tài sản trên thửa đất mà ông Trần 

Văn Đảng đề nghị được giao đất (bù vào phần đất gia đình bị ảnh hưởng do giải 

phóng mặt bằng đường giao thông) và điều kiện được giao đất để tham mưu phương 

án xử lý kiến nghị của công dân trước ngày 30/6/2022.  

3.Vụ việc bà Nguyễn Thị Phương, Tổ dân phố 4, Thị trấn Vũ Quang kiến 

nghị về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Giao Ủy ban nhân dân thị trấn làm việc, hướng dẫn bà Nguyễn Thị Phương 

và bà Lê Thị Mừng hoàn thành việc chuyển quyền sử dụng đất giữa các bên để được 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật. Trường hợp giữa 

các bên không thông nhất được việc chuyển quyền sử dụng đất theo giấy tờ mua bán 

thì hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan Tòa án để giải quyết theo thẩm quyền.  

Về nội dung kiến nghị của bà Nguyễn Thị Phương liên quan đến hợp thức hóa 

một phần diện tích đất liền kề, giao Ủy ban nhân dân thị trấn trong quá trình chuyển 

quyền và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Phương xem xét, giải 
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quyết kiến nghị của công dân trên nguyên tắc đảm bảo quy hoạch và các quy định 

pháp luật liên quan. 

4. Về vụ việc bà Bùi Thị Nghệ, tổ dân phố 4, Thi trấn Vũ Quang:  

Giao Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh Hương Khê - Vũ Quang chủ trì, phối hợp 

với Ủy ban nhân dân thị trấn Vũ Quang thông báo đến các đối tượng liên quan 

(bằng văn bản) yêu cầu trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Ủy ban nhân 

dân huyện đã cấp cho bà Bùi Thị Nghệ. Trường hợp các bên không thực hiện, Văn 

phòng ĐKĐĐ chi nhánh Hương Khê - Vũ Quang chủ trì phối hợp với Phòng Tài 

nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện, Ủy ban nhân dân thị trấn 

Vũ Quang và các cơ quan có liên quan để thống nhất, hướng dẫn bà Bùi Thị Nghệ 

làm thủ tục gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định pháp 

luật. 

Trên đây là kết luận tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2022. Ủy 

ban nhân dân huyện thông báo để các tổ chức, cá nhân biết, triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Ban Tiếp công dân tỉnh (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c); 

- UBKT, Văn phòng Huyện ủy; 

- Phòng: TN&MT, Tư pháp; Thanh tra huyện; 

- Văn phòng HĐND- UBND huyện; 

- VP ĐKĐĐ CN Hương Khê- Vũ Quang; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- UBND: Thị trấn, Đức Hương, Ân Phú, Quang Thọ; 

- Các công dân có liên quan; 

- Lưu VT, UBND. 

         + Đăng tải cổng thông tin điện tử huyện; 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 Trần Hữu Long 
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