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Ngày 20 tháng 5 năm 2020, tại phòng họp số 01, nhà làm việc UBND thị xã, 

đồng chí Đặng Văn Thành, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ; đồng chí Phan Duy Vĩnh, 

Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ - Chủ tịch HĐND thị xã, đồng chí Nguyễn Hoài 

Sơn, Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã đồng chủ trì phiên tiếp 

dân định kỳ tháng 5 năm 2020. 

Cùng dự phiên tiếp dân có các đồng chí: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị uỷ 

và chuyên viên UBKT Thị ủy phụ trách công tác Nội chính; đại diện lãnh đạo Ban 

Dân vận, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Thị ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã; 

Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Tư pháp, Phụ trách phòng Tài nguyên & Môi 

trường, Ban Tiếp công dân thị xã. Ban Thường vụ Đảng ủy phường Kỳ Liên.   

Sau khi nghe công dân Trần Hữu Khánh, ở TDP Hoành Nam, phường Kỳ 

Liên, thị xã Kỳ Anh trình bày với nội dung: Phản ánh về việc thực hiện chức trách 

nhiệm vụ của Chủ tịch UBND phường Kỳ Liên trong công tác quản lý đất đai, quản lý 

trật tự đô thị, quản lý chợ trên địa bàn phường Kỳ Liên.  

Qua nghe ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự và ý kiến chỉ đạo của 

đồng chí Bí thư Thị ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã kết luận:  

1. Về hợp đồng cho thuê đất: Khẳng định việc ký hợp đồng cho thuê đất của 

UBND phường Kỳ Liên đối với ông Trần Hữu Khánh để kinh doanh, buôn bán là 

trái thẩm quyền, vi phạm quy hoạch, không đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao 

thông và vệ sinh môi trường. 

Yêu cầu cấp ủy, chính quyền phường Kỳ Liên thực hiện kiểm điểm nghiêm 

túc trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc cho thuê đất trái thẩm quyền, xem 

xét xử lý theo đúng quy định. 

2. Về nội dung ông Khánh cho rằng việc tổ chức dẹp bỏ chợ cóc, chợ tạm 

(trong đó có các ki ốt của ông Trần Hữu Khánh), UBND phường Kỳ Liên đã thực 

hiện không đúng theo trình tự, quy định của pháp luật: khẳng định việc UBND 

phường Kỳ Liên ra quân dẹp bỏ chợ cóc, chợ tạm và tháo dỡ ki ốt của các hộ kinh 

doanh (trong đó có ki ốt của ông Trần Hữu Khánh) là thực hiện theo đúng chủ 

trương tại Kế hoạch số 1871/KH-UBND ngày 04/12/2019 của UBND thị xã về ra 

quân tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, giải tỏa hành lang an toàn giao 

thông trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, đảm bảo quy định của pháp luật. 



Giao UBND phường Kỳ Liên có văn bản trả lời đầy đủ các nội dung công 

dân Trần Hữu Khánh kiến nghị nêu trên theo thẩm quyền. Kết quả gửi công dân có 

đơn và báo cáo Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thị xã (qua Ban 

Tiếp công dân thị xã) trước ngày 15/6/2020. 

3. Trường hợp ông Trần Hữu Khánh tiếp tục có nhu cầu kinh doanh trên địa 

bàn, giao UBND phường Kỳ Liên và các phòng, ban, đơn vị liên quan xem xét, tạo 

điều kiện để ông Khánh tiếp tục được kinh doanh, phù hợp với quy hoạch, đảm bảo 

trình tự thủ tục đúng quy định của pháp luật. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND phường Kỳ 

Liên tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, báo cáo Bí thư Thị ủy, Chủ 

tịch HĐND, UBND thị xã đúng quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tiếp công dân tỉnh; 
 

- Thường trực Thị uỷ, HĐND thị xã;           Báo cáo 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Ủy ban MTTQ thị xã; 

- Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Thị ủy;               

- Thanh tra thị xã và các phòng, ban liên quan;  

- Đảng ủy, UBND phường Kỳ Liên; 

- Công dân được tiếp;  

- Chánh/Phó VP UBND thị xã; 

- Lưu: VT. 
- Gửi VB giấy và điện tử./. 
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