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Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2020 
 

 

Ngày 21 tháng 9 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 Thế 

Anh – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã đồng chủ trì phiên tiếp công dân định 

kỳ tháng 9 năm 2020. 

Cùng dự có các đồng chí: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị uỷ; đại diện lãnh 

đạo: Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, 

Văn phòng Thị ủy; Công an thị xã, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi 

cục Thi hành án dân sự thị xã; Phó Chủ nhiệm UBKT Thị ủy phụ trách công tác 

Nội chính; Chánh Thanh tra thị xã, Trưởng các phòng: Tư pháp, Tài nguyên & 

Môi trường; Ban Tiếp công dân thị xã; đại diện chi nhánh Văn phòng đăng ký đất 

đai thị xã; Ban Thường vụ Đảng ủy và cán bộ địa chính các xã, phường: Kỳ Ninh, 

Kỳ Hoa, Kỳ Long và Hưng Trí. 

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

tham dự đồng chí Bí thư Thị ủy kết luận:  

1. Vụ việc bà Phan Thị Bắc, thôn Tân Tiến, xã Kỳ Ninh: Đề nghị cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 942,4m
2 
mà bà đang sử dụng. 

Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp Văn phòng Đăng ký 

đất đai chi nhánh Kỳ Anh, UBND xã Kỳ Ninh kiểm tra cụ thể hiện trạng, hồ sơ, 

giấy tờ liên quan đến thửa đất mà bà Phan Thị Bắc đang đề nghị cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, tham mưu UBND thị xã giải quyết vụ việc, trả lời công 

dân trước ngày 15/10/2020. 

2. Vụ việc ông Trần Xuân Quyết, tổ dân phố Long Sơn, phường Kỳ Long: 

Phản ánh việc phòng Tài nguyên và Môi trường không đồng ý cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông với diện tích 200m
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 đất ở là không đúng; 

đề nghị UBND thị xã kiểm tra, giải quyết cho gia đình. 

- Giao Ủy ban nhân dân phường Kỳ Long kiểm tra, làm rõ phần diện tích đất 

ông Trần Xuân Quyết đã chuyển nhượng ông Nguyễn Ngọc Thiên; hoàn thành 

trước ngày 10/10/2020. 

- Giao Thanh tra thị xã chủ trì phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường, 

UBND phường Kỳ Long kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục, hồ sơ và quá trình 

chuyển nhượng đất giữa hộ gia đình ông Trần Xuân Quyết với hộ ông Nguyễn 



Ngọc Thiên; tham mưu UBND thị xã văn bản trả lời ông Trần Xuân Quyết về kết 

quả kiểm tra, xác định diện tích đất ở sau khi chuyển nhượng cho ông Nguyễn 

Ngọc Thiên, hoàn thành trước ngày 15/10/2020. 

3. Vụ việc các ông, bà: Nguyễn Mạnh Hùng trú tại tổ dân phố Tây Trinh, 

phường Kỳ Trinh; Hồ Thị Nhuận, Nguyễn Tiến Hải cùng trú tại phường Hưng Trí: 

Phản ánh việc các ông, bà có đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

tại tổ dân phố Hưng Bình nhưng vướng mắc không đưa vào sử dụng được; đề nghị 

chính quyền giải quyết cho các ông, bà. 

Giao Thanh tra thị xã phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường, Quản lý đô 

thị và Kinh tế, UBND phường Hưng Trí rà soát tổng thể toàn bộ Dự án chỉnh trang 

đô thị Hưng Bình; báo cáo lãnh đạo UBND thị xã trước ngày 20/11/2020. 

Sau khi có kết quả rà soát của Thanh tra thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã đề 

xuất hướng xử lý tiếp theo những tồn tại, vướng mắc của  Dự án chỉnh trang đô thị 

Hưng Bình. 

4. Ông Thiều Hải Châu, thôn Hoa Đông, xã Kỳ Hoa.  

- Phản ánh việc UBND thị xã Kỳ Anh thu hồi đất của gia đình ông để thực 

hiện Dự án xây dựng khu dân Bàu Đá tại xã Kỳ Hoa nhưng đền bù cho gia đình 

ông chưa đúng. 

Về việc này quá trình thu hồi 18,5m
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đất tại Quyết định số 2406/QĐ-UBND 

ngày 30/6/2017 của UBND thị xã Kỳ Anh đã đền bù cho gia đình ông đúng quy 

định pháp luật và ông đã nhận đủ số tiền bồi thường; đối với tài sản trên đất mà 

ông cho rằng chưa được bồi thường thì tại Biên bản kiểm kê áp giá bồi thường của 

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã có chữ ký xác nhận của ông Thiều Hải 

Châu là không có tài sản trên đất. Do vậy đề nghị ông chấp hành chính sách, pháp 

luật của Nhà nước. 

- Nội dung ông Thiều Hải Châu phản ánh liên quan đến việc chuyển mục đích 

sử dụng đất. 

Năm 2014, khi thực hiện kiểm kê, bồi thường GPMB và áp giá ( tạm tính) gửi 

cho các hộ dân, trong đó có hộ ông Thiều Hải Châu chưa thống nhất về việc thu 

hồi diện tích đất trồng cây lâu năm và có đề nghị xin chuyển mục đích sử dụng đất. 

Tuy nhiên, do phần diện tích ông Thiều Hải Châu xin chuyển mục đích sử dụng đất 

vướng quy hoạch phân lô chi tiết nên không đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng 

đất từ đất vườn sang đất ở. Do vậy năm 2014 việc ông Thiều Hải Châu xin chuyển 

mục đích từ đất trồng cây lâu năm (đất vườn) sang đất ở không thực hiện được. 

Qúa trình xem xét giải quyết, UBND xã Kỳ Hoa đã có tờ trình số 26/TTr-UBND 

ngày 30/3/2018 về việc xin điều chỉnh cục bộ phân lô đất ở quy hoạch chi tiết khu 

dân cư Bàu Đá, xã Kỳ Hoa. UBND thị xã Kỳ Anh phê duyệt sơ đồ điều chỉnh cục 

bộ phân lô đất ở. Sau khi được điều chỉnh quy hoạch cục bộ thì ông Thiều Hải 

Châu gửi đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất và đã được UBND thị xã Kỳ Anh 



đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm (đất vườn) sang đất ở; giá 

đất gia đình phải nộp theo quy định nhà nước tại thời điểm được chuyển mục đích 

sử dụng đất là năm 2018. Như vậy quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng cho gia 

đình ông đã áp dụng đúng quy định của nhà nước, đề nghị ông chấp hành và chấm 

dứt khiếu kiện. 

- Nội dung ông phản ánh liên quan đến sai lệch thông tin trên giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. 

Quy hoạch phân lô chi tiết khu dân cư Bàu Đá xã Kỳ Hoa ảnh hưởng đến diện 

tích đất trồng cây lâu năm tại thửa số 127, tờ bản đồ số 1 (bản đồ đo đạc mới là 

thửa 110, tờ bản đồ số 4) không quy hoạch đường giao thông tại vị trí tiếp giáp đất 

ông Thiều Hải Châu và quy hoạch điều chỉnh cục bộ phân lô đất ở được UBND thị 

xã Kỳ Anh phê duyệt ngày 06/6/2019; phần tiếp giáp đất hiện trạng ông Thiều Hải 

Châu là đất hạ tầng kỹ thuật để thực hiện cống thoát lũ khu dân cư Bàu Đá, xã Kỳ 

Hoa hiện nay đang thuộc đất UBND xã quản lý. Như vậy phía Tây thửa đất 110, tờ 

bản đồ số 4 của ông Thiều Hải Châu tiếp giáp với đất UBND xã quản lý. Vì vậy, 

việc ông Thiều Hải Châu cho rằng giáp ranh về phía Tây thửa đất của gia đình giáp 

đường giao thông là không có cơ sở để thực hiện. 

- Các nội dung ông Thiều Hải Châu phản ánh liên quan đến diện tích đất trồng 

lúa của bà Nguyễn Thị Tuyn (tên thường gọi bà Biên - mẹ ông Thiều Hải Châu) 

thu hồi tại khu vực Bàu Đá nhưng không được đền bù; UBND xã Kỳ Hoa xác nhận 

hộ độc thân cho bà Nguyễn Thị Tuyn. Giao UBND xã Kỳ Hoa trả lời công dân 

trước ngày 15/10/2020. 

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

Ninh, Kỳ Hoa, Kỳ Long và Hưng Trí tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung 

trên; giao Văn phòng HĐND&UBND thị xã theo dõi, đôn đốc thực hiện; tổng hợp 

kết quả xử lý các nội dung vụ việc báo cáo Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ 

tịch UBND thị xã trước phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10/2020./. 
 

 

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 xã, phường Kỳ Ninh, Kỳ Hoa, Kỳ 

Long và Hưng Trí. 

- Chánh/Phó VP UBND thị xã; 

- Công dân được tiếp;  

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

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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