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Ngày 20 tháng 7 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 

công dân định kỳ tháng 7 năm 2020. 

Cùng dự có các đồng chí: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị uỷ, Phó Chủ tịch 

UBND thị xã; 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; Giám đốc Văn 

phòng đăng ký đất đai chi nhánh Kỳ Anh; Ban Thường vụ Đảng ủy và cán bộ địa 

chính, Bí thư, thôn trưởng thôn 1 Tân Phúc Thành, xã Kỳ Lợi; Ban Thường vụ 

Đảng ủy và cán bộ địa chính xây dựng phường Hưng Trí.   

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

tham dự và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thị ủy, đồng chí Chủ tịch HĐND 

thị xã, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã kết luận:  

1. Vụ việc ông Mai Công Vy, đại diện cho các hộ dân trú tại thôn 1 Tân Phúc 

Thành, xã Kỳ Lợi: Phản ánh năm 2010 các hộ chấp hành chủ trương di dời lên tái 

định cư để thực hiện Dự án Formosa, nhưng đến nay con em đã lập gia đình nhưng 

chưa được cấp đất để làm nhà ở và gặp rất nhiều khó khăn. Đề nghị chính quyền 

các cấp xem xét giải quyết. 

Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp phòng Quản lý Đô thị 

và Kinh tế, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thị xã, UBND xã Kỳ Lợi kiểm 

tra, rà soát, tham mưu văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét, cho phép quy hoạch 

và đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư xen dắm khoảng 2 ha để cấp đất ở có thu 

tiền sử dụng đất, hoàn thành trước ngày 28/7/2020. 

2. Vụ việc bà Chu Thị Tường thôn 1 Tân Phúc Thành, xã Kỳ Lợi: Phản ánh 

việc gia đình bà bị thu hồi 2568m
2
 đất nông nghiệp để thực hiện Dự án Formosa 

nhưng chưa được bồi thường. 



 Giao UBND xã Kỳ Lợi chủ trì, phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường, 

Hội đồng BT-HT-TĐC thị xã kiểm tra, làm rõ, xác định đúng nguồn gốc diện tích 

đất mà bà Tường có đơn phản ánh, trả lời công dân; Báo cáo và đề xuất phương án 

xử lý đến UBND thị xã (qua Văn phòng HĐND&UBND thị xã) trước ngày 

15/8/2020. 

3. Vụ việc bà Mai Thị Huy thôn 1 Tân Phúc Thành, xã Kỳ Lợi: phản ánh việc 

năm 2010 gia đình bà bị thu hồi 5000m
2 

đất ở nhưng chỉ được cấp 1 thửa tái định 

cư diện tích 385m
2 

là không đúng quy định. Bà Huy đề nghị chính quyền xem xét, 

giải quyết. 

Giao Hội đồng BT-HT-TĐC thị xã chủ trì, phối hợp phòng Tài nguyên và 

Môi trường và UBND xã Kỳ Lợi kiểm tra, rà soát hồ sơ vụ việc, báo cáo và tham 

mưu UBND thị xã trả lời công dân trước ngày 15/8/2020. 

4. Vụ việc ông Lê Văn Hiền, trú tại TDP Hưng Lợi, phường Hưng Trí: Tố cáo 

ông Nguyễn Anh Văn và ông Trần Xuân Lê lợi dụng chức vụ quyền hạn trong quá 

trình trình thực hiện nhiệm vụ để làm trái quy định trong quản lý đất đai. 

Giao phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND thị xã thành lập Tổ 

công tác kiểm tra, thành phần gồm có các phòng: Phòng Tài nguyên và Môi 

trường, Thanh tra thị xã, Quản lý đô thị và Kinh tế, Tư pháp, phường Hưng Trí 

(Chủ tịch, cán bộ địa chính), Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Kỳ Anh, trước 

31/7/2020; Tổ tham mưu phương án giải quyết, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

thị xã, Bí thư Thị uỷ trước ngày 15/8/2020. 

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

phường Hưng Trí tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung trên; giao Văn phòng 

HĐND&UBND thi xã 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 8/2020./. 
 

 

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 Kỳ Lợi;, Hưng Trí. 

- 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 CHÁNH VĂN PHÒNG 
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