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THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày07 tháng 5 năm 2018 

 

 Ngày07/5/2018, tại phòng tiếp công dân UBND thành phố, đồng chíNguyễn 

Văn Quý - Chủ tịch HĐND thành phốđãchủ trì phiên tiếp công dân định kỳ của 

lãnhđạothành phố. Cùng dự cóđại diện lãnh đạo Văn phòng Thànhủy, Ủy ban 

Kiểm tra Thànhủy; Lãnhđạo các phòng, ban: Văn phòng HĐND-UBND thành phố, 

Tài nguyên & Môi trường, Thanh tra, Kinh tế, cán bộBan Bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư, cán bộ tiếp công dân - Văn phòng HĐND-UBND thành phố. 

 Tiếp công dân kỳ này có 06lượtcông dân đăng ký, nội dung cụ thể như sau: 

 1. Ông Nguyễn Xuân Tần, khối phố Vĩnh Hòa, phường Thạch Linh:Đề 

nghị UBND thành phố cấp đổiGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình 

ông tại Khối phố Vĩnh Hòa theo đúng ranh giới và diện tích thực tế. 

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

với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, UBND phường Thạch Linh và UBND 

xã Thạch Trung kiểm tra, xem xét nội dung đơn, tham mưu UBND thành phố văn 

bản trả lời công dân, yêu cầu hoàn thành trước ngày 20/5/2018. 

 2. Bà Trần Thị Hoa, thôn Tân Trung, xã Thạch Trung: Phảnánh về việc 

gia đình bà bị thu hồi một phần đấtở để phục vụ dựán mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 

1A và dựán xây dựngđường D1. Diện tích đất còn lại sau thu hồi có một phần 

thuộc quy hoạch mở rộng hành lang Quốc lộ 1A, phần còn lại có hình thể xiên xẹo 

không thể xây dựng được nhàở. Hiện nay, nhàở của gia đình đã xuống cấp. Bà đề 

nghị UBND thành phố xem xét cấp đổi cho gia đình 01 lô đất tại vị trí bám Quốc 

lộ 1A, tại thôn Tân Trung, xã Thạch Trung để xây dựng nhàở, ổn định cuộc 

sống.UBND thành phố giao: 

 -Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố kiểm tra, xem xét nội 

dung đơn, báo cáo phương án gửi UBND thành phố trước ngày18/5/2018. 

 - Phòng Tài nguyên & Môi trường tham mưu UBND thành phố văn bản trả 

lời công dân trước ngày 28/5/2018. 

 3. Bà Nguyễn Thị Văn, Tổ dân phố 2, phường Đại Nài: Kiến nghị về việc 

chồng bà làông Nguyễn Văn Tịnh không được UBND phường Đại Nài xem xét bồi 

thường thiệt hại do sự cố môi trường biển (có sao gửiđơn kèm theo).  

 Nội dung kiến nghị của gia đình bàđã được UBND phường Đại Nài trả lời 

tại Báo cáo số27/BC-UBND ngày 16/3/2018. Tuy nhiên, gia đình bà không nhất trí 

với trả lời của UBND phường Đại Nài.  



 

 

 UBND thành phố giao UBND phường Đại Nài trực tiếpđối thoại, làm việc 

để giải thích rõ cho gia đình bà Nguyễn Thị Văn, tránh trường hợp khiếu kiện vượt 

cấp, kéo dài. Kết quả giải quyết yêu cầu báo cáo UBND thành phố trước ngày 

25/5/2018. 

4. Ông Phan Văn Ngụ, thôn Kinh Nam, xã Thạch Hưng: Kiến nghị về 

việc gia đình ông không đồng ý với việc UBND xã Thạch Hưng không xem xét bồi 

thường cho gia đình ông do sự cố môi trường biển.  

 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, ngày 23/4/2018, UBND xã 

Thạch Hưngđã 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. Tại cuộc họpđã thống nhất sẽ tổ chức họp 

thôn Kinh Nam để lấyý kiến nhân dân nhưng đến nay vẫn chưa tổ chứcđược. 

UBND thành phố giao UBND xã Thạch Hưng chỉđạo Liên đoàn cán bộ thôn Kinh 

Nam tổ chức họp dân lấyý kiến về việc xem xét bồi thường cho hộ gia đình ông 

Phan Văn Ngụ. Kết quả yêu cầu báo cáo về UBND thành phố trước ngày 

25/5/2018. 

5. Bà Trần Thị Lý, thôn Kinh Nam, xã Thạch Hưng: Kiến nghị về việc 

gia đình bà không được xem xét bồi thường do sự cố môi trường biển. 

 Nội dung kiến nghị của bàđã được UBND xã Thạch Hưng trả lời tại Công 

văn số 29/UBND ngày 30/3/2018 với lý do: Bà Trần Thị Lý nghỉ bán trước năm 

2016 và trước thờiđiểm xảy ra sự cố môi trường biển nên không thuộc đối 

tượngđược kê khai bồi thường do sự cố môi trường biển. Tuy nhiên, do bà vẫn 

không đồng ý với trả lời của UBND xã Thạch Hưng nên UBND thành phố yêu cầu 

UBND xã Thạch Hưng làm việc với Ban Quản lý các chợ và bàTrần ThịLý để 

kiểm tra, làm rõ các nội dung có liên quan. Kết quả giải quyết yêu cầu báo cáo về 

UBND thành phố trước ngày30/5/2018. 

6. Ông Dương Sỹ Loan, khối phố 13, phường Bắc Hà: Phảnánh về việc 

gia đình ông có 01 lô đất và nhàở nằm trên trục đường 26/3 (Khối phố 5, phường 

Đại Nài), thuộc khu quy hoạch Công viên trung tâm thành phố. Năm 2012, Ban 

giải phóng mặt bằng đã tiến hành kiểmđếm, áp giá bồi thường. Năm 2013, do nhu 

cầu cấp bách về đất ở, gia đình ông đãđược UBND thành phố cấp 01 lô đất táiđịnh 

cư tại đường Hải Thượng LãnÔng. Ông đề nghị thành phố xem xét, giải quyết chi 

trả tiền bồi thường để gia đình ông chi trả số tiền vay mượn khi nộp tiền đất tái 

định cư. 

 UBND thành phố đã trả lời:Do hiện nay Dựán xây dựng công viên thành 

phốđang trong giai đoạn kêu gọi nhà đầu tư nên chưa triển khai công tác giải 

phóng mặt bằng. Sau khi tìm được nhà đầu tư, UBND thành phố sẽ tiến hành các 

thủ tục thu hồi đất, kiểm đếm, áp giá và chi trả tiền bồi thường cho gia đình theo 

quy định.  



 

 

 Trên đây là tổng hợp kết quả phiên tiếp công dân định kỳ ngày07/5/2018, 

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; 

- Văn phòng Thành ủy; 

- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; 

- Các phòng: Thanh tra, TNMT, Kinh tế, Văn 

phòng HĐND – UBND thành phố; 

- Ban BT,HT&TĐC thành phố; 

- UBND cácphường, xã: Thạch Linh, Thạch Trung, 

Đại Nài, Thạch Hưng; 

- Lưu: VT, VP. 

- Gửi:  

+ Bản giấy: Các TP không nhận bảnĐT; 

+ BảnĐT: Các TP còn lại. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(đã ký) 

 

 

Thân Viết Văn 
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