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Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2020 
 

 

Ngày 20 tháng 3 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 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 3 năm 2020. 

Cùng dự phiên tiếp dân có các đồng chí: Phó Chủ tịch UBND thị xã, 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, Uỷ 

ban Mặt trận Tổ quốc thị xã; Chánh Thanh tra thị xã; Trưởng các phòng: Tài 

nguyên & Môi trường; Giám đốc VPĐKQSD đất Chi nhánh Kỳ Anh; Ban Tiếp 

công dân thị xã. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và công chức Địa chính phường  

Kỳ Thịnh.  

Tại phiên tiếp, công dân Trịnh Thị Danh, trú tại TDP Đỗ Gỗ, phường Kỳ 

Thịnh, thị xã Kỳ Anh trình bày với nội dung: kiến nghị việc bà Nguyễn Thị Bảy 

cùng trú tại TDP Đồ Gỗ, phường Kỳ Thịnh (là con dâu bà Danh) đã tự ý lấn 

chiếm, xây dựng nhà trên một phần diện tích đất của bà Danh (đất chưa có Giấy 

chứng nhận QSD đất). 

Sau khi nghe công dân trình bày, 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. Giao UBND phường Kỳ Thịnh:  

-  Kiểm tra, rà soát quá trình đo đạc và lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất, bản đồ 

địa chính (bản đồ 371) xã Kỳ Thịnh đã được sở Tài nguyên và Môi trường phê 

duyệt năm 2005 đối với thửa đất số 05 và 06, tờ bản đồ số 57/371. Trường hợp 

trong hồ sơ kỹ thuật thửa đất đã được các bên giáp ranh ký xác nhận đầy đủ, 

UBND phường Kỳ Thịnh có văn bản trả lời rõ để bà Trịnh Thị Danh chấp hành 

theo đúng quy định của pháp luật. 

- Trường hợp trong hồ sơ kỹ thuật thửa đất chưa được các bên giáp ranh ký 

xác nhận đầy đủ, giao UBND phường Kỳ Thịnh kiểm tra nguồn gốc đất để xác 

định làm rõ theo quy định của pháp luật. 



- UBND phường Kỳ Thịnh chủ trì, mời Đảng ủy, UBMTTQ và các đoàn thể 

phường Kỳ Thịnh tổ chức làm việc với bà Trịnh Thị Danh và bà Nguyễn Thị Bảy 

để hướng dẫn các bên hòa giải, thỏa thuận, thống nhất ranh giới sử dụng đất. 

2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các phòng 

chuyên môn liên quan và Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Kỳ Anh hướng dẫn 

UBND phường Kỳ Thịnh thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

Các nội dung trên yêu cầu UBND phường Kỳ Thịnh và phòng Tài nguyên 

Môi trường hoàn thành, báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/4/2020 về UBND 

thị xã (qua Văn phòng Tiếp dân) để tổng hợp báo cáo Bí thư Thị ủy, Chủ tịch 

UBND thị xã tại phiên tiếp công dân tháng 4/2020. 

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

Thịnh tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung trên; báo cáo Thường trực Thị 

ủy, lãnh đạo 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 Thịnh; 

- Công dân được tiếp;  

- Chánh/Phó VP UBND thị xã; 

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