
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

 

Số: 34/TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

TP. Hà Tĩnh, ngày  09  tháng 4 năm 2018 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 05 tháng 4 năm 2018 

 

 Ngày 05/4/2018, tại phòng tiếp công dân UBND thành phố, đồng chí Lê 

Quang Đức – Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ 

của lãnh đạo thành phố. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch HĐND 

thành phố; đồng chí Thân Viết Văn – Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố, 

Trưởng ban Tiếp công dân thành phố; đồng chí Trương Bá Sơn – Chánh Thanh tra 

thành phố; đồng chí Lê Thị Thanh Vân - Trưởng phòng Nội vụ; đồng chí Nguyễn 

Thị Ái Liên – Phó phòng Tài chính - Kế hoạch và cán bộ chuyên môn phòng Quản 

lý đô thị và cán bộ tiếp công dân - Văn phòng HĐND-UBND thành phố. 

 Tiếp công dân kỳ này có 05 công dân đăng ký, nội dung kết quả cụ thể như 

sau: 

 1. Ông Nguyễn Văn Thuần, SN 02A, ngõ 2, đường Phan Đình Phùng, 

thành phố Hà Tĩnh: Phản ánh về việc sau khi có Đoàn kiểm tra của thành phố thì 

tình trạng vi phạm trật tự đô thị tại ngõ 2, đường Phan Đình Phùng đã giảm nhưng 

chưa triệt để. Cụ thể theo ông các bậc tam cấp lấn chiếm lòng đường và việc người 

dân để các thùng xốp trồng rau vẫn còn. Ông đề nghị giải quyết dứt điểm tình trạng 

trên. 

UBND thành phố giao UBND phường Nam Hà tiến hành các biện pháp xử 

lý dứt điểm tình trạng vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn theo Kế hoạch 42/KH-

UBND ngày 14/3/2017 của UBND thành phố, báo cáo kết quả xử lý tại ngõ 2 về 

UBND thành phố trước ngày 16/4/2018. 

 2. Ông Trương Quang Bá, ông Lê Trung Hào, ông Đào Xuân Hùng và 

ông Đào Xuân Biên, cán bộ Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố: Kiến nghị 

một số nội dung liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng lao động giữa Đội trật tự 

đô thị và các cán bộ hợp đồng. 

 UBND thành phố giao phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - 

Kế hoạch, phòng Tư pháp và Đội Quản lý trật tự đô thị xem xét nội dung đơn, 

tham mưu UBND thành phố văn bản trả lời công dân, yêu cầu hoàn thành trước 

ngày 16/4/2018. 

 3. Bà Trần Thị Lý, thôn Kinh Nam, xã Thạch Hưng: Đề nghị xem xét bồi 

thường thiệt hại do sự cố môi trường biển cho gia đình bà. 

 UBND thành phố giao phòng UBND xã Thạch Hưng xem xét xét nội dung 

đơn, trả lời công dân và báo cáo kết quả về UBND thành phố trước ngày 

16/4/2018. 

 4. Ông Phan Văn Ngụ, thôn Kinh Nam, xã Thạch Hưng: Đề nghị xem 

xét bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển cho gia đình ông. Đồng thời ông 

không đồng ý với BC số 50/BC-UBND ngày 14/8/2017 của UBND xã Thạch 

Hưng. 



 

 

 Nội dung kiến nghị của ông đã được UBND xã Thạch Hưng trả lời bằng văn 

bản cho ông Phan Văn Ngụ nhiều lần nhưng ông vẫn chưa nhất trí. Để đảm bảo 

công khai, dân chủ, đền bù thiệt hại đúng đối tượng, UBND thành phố yêu cầu 

UBND xã Thạch Hưng chủ trì, phối hợp với Tổ đánh giá, thẩm định thiệt hại sự cố 

MTB thành phố và các thành viên Hội đồng thẩm định xã, tổ rà soát cấp thôn trực 

tiếp mời ông Phan Văn Ngụ lên đối thoại, làm việc để giải thích rõ cho cá nhân 

ông, tránh trường hợp khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Kết quả giải quyết yêu cầu báo 

cáo UBND thành phố trước ngày 17/4/2018. 

 5. Ông Nguyễn Phi Cường, tổ dân phố 7, phường Tân Giang: Phản ánh 

về việc năm 1992, gia đình ông có mua của UBND xã Thạch Yên (nay là phường 

Văn Yên) 01 lô đất với diện tích 160m
2
 với giá 3.200.000 đồng (có biên bản giao 

đất của Chủ tịch UBND xã Thạch Yên ký). Khi ông tiến hành xây dựng nhà ở thì 

ông Trần Quốc Ban – PCT UBND tỉnh và ông Giám đốc Sở Thể dục thể thao, ông 

Sơn – cán bộ đô thị của UBND thị xã đến đề nghị ông dừng làm nhà và cam kết sẽ 

yêu cầu UBND xã Thạch Yên cấp lại lô đất khác vì lô đất của ông nằm trong quy 

hoạch. Từ đó đến nay, ông đã nhiều lần yêu cầu UBND xã Thạch Yên cấp đổi đất 

cho gia đình nhưng chưa được giải quyết. Năm 2017, ông đã đến làm việc với 

UBND phường Văn Yên tuy nhiên, đồng chí cán bộ địa chính phường trả lời 

không giải quyết được do gia đình ông không có Biên lai thu tiền năm 1992. Hiện 

nay, gia đình ông đang có 7 nhân khẩu với 3 thế hệ cùng chung sống trên diện tích 

60m
2
 nên ông đề nghị thành phố xem xét cấp lại đất cho gia đình ông để xây dựng 

nhà ổn định cuộc sống.  

 UBND thành phố giao phòng Tài nguyên  & Môi trường chủ trì, phối hợp 

với UBND phường Văn Yên xem xét nội dung đơn, tham mưu UBND thành phố 

văn bản trả lời công dân, yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/4/2018. 

 Trên đây là tổng hợp kết quả phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/4/2018, 

UBND thành phố báo cáo Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Thường trực 

Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố và các đơn vị liên quan biết./. 

 
Nơi nhận:  
- Thanh tra tỉnh; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- TT Thành ủy, TT HĐND thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Các phòng: Thanh tra, TNMT, Quản lý đô thị, 

Kinh tế, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, 

Văn phòng HĐND – UBND thành phố;  

- Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố; 

- UBND các phường: Nam Hà, Thạch Hưng, Văn 

Yên; 

- Lưu: VT, VP. 

- Gửi:  

+ Bản giấy: Các TP không nhận bản ĐT; 

+ Bản ĐT: Các TP còn lại. 

- Cổng thông tin điện tử. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(đã ký) 

 

 

Thân Viết Văn 
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