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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ KỲ ANH 
 

Số: 304/TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Thị xã Kỳ Anh, ngày 21 tháng 02 năm 2020 
 

THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2020 
 

 

Ngày 20 tháng 02 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 chí Trần Xuân 

Phượng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã đồng chủ trì phiên 

tiếp dân định kỳ tháng 02 năm 2020. 

Cùng dự phiên tiếp dân có các đồng chí: Chủ nhiệm, Phó 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 chính - Kế hoạch, 

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 các phường: Hưng 

Trí, Kỳ Thịnh.  

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. Vụ việc liên quan đến các công dân: Lương Văn Khi, Lương Văn Diễn, 

Lương Văn Bảo, ở tổ dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh: Kiến nghị, phản 

ánh việc UBND xã Kỳ Thịnh (nay là phường Kỳ Thịnh) lấy đất của các hộ gia đình 

để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Phan Tiến Dũng trú ở 

phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh (mua đất của ông Vương Đình Ngại ở TDP Tân 

Phong, phường Kỳ Thịnh…) 

- Giao UBND phường Kỳ Thịnh mời các hộ dân Lương Văn Khi, Lương Văn 

Diễn, Lương Văn Bảo ở tổ dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh và các bên có 

liên quan cùng làm việc để thống nhất nội dung, thỏa thuận phương án xử lý; 

Phòng Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn về nội dung, Thanh tra thị xã phối hợp 

phòng Tư pháp hướng dẫn quy trình thực hiện. Nội dung này hoàn thành trước 

ngày 05/3/2020. 

- Sau khi UBND phường Kỳ Thịnh tổ chức làm việc, nếu các bên không 

thống nhất được phương án xử lý; Giao Thanh tra thị xã, phòng Tài nguyên & Môi 

trường, phòng Tư pháp phối hợp, hướng dẫn công dân gửi đơn khiếu nại hoặc tố 

cáo (nếu có) theo quy định. 
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 2. Vụ việc liên quan đến công dân Trần Thị Hoa ở Tiểu khu 1, Tổ dân 

phố Hưng Bình, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh: Kiến nghị, phản ánh năm 

2000, bà mua 02 lô đất (số 8 và số 9) do UBND thị trấn Kỳ Anh (cũ) quy hoạch tại 

Tiểu khu 4, khu phố Hưng Thịnh, thị trấn Kỳ Anh (nay là tổ dân phố Hưng Thịnh, 

phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh); Sau khi được xét cấp đất, bà đã nộp tiền đầy đủ 

tại Kho bạc Nhà nước, nhưng từ đó đến nay bà vẫn chưa được cấp đất.  

Giao UBND phường Hưng Trí lập phương án hoàn trả lại tiền bà Hoa đã nộp 

trước đây, báo cáo UBND thị xã trước ngày 29/02/2020; Giao phòng Tài chính - 

Kế hoạch chủ trì, phối hợp phòng Tài nguyên & Môi trường thẩm định phương án 

hoàn trả và tham mưu UBND thị xã nguồn tài chính để trả lại tiền cho gia đình bà 

Hoa theo quy định, hoàn thành trước ngày 05/3/2020. 

Trường hợp nếu gia đình bà Hoa có nhu cầu về đất ở, cho phép gia đình lựa 

chọn địa điểm và đăng ký nộp hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất, phòng Tài nguyên 

và Môi trường hướng dẫn thực hiện. 

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

quan 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;  

- UBND xã, phường có công dân liên quan; 

- Công dân được tiếp;  

- Chánh/Phó VP UBND thị xã; 

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

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 
 
 

 

 

 

Võ Thị Như Long 
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