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THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2021 
 

 

Ngày 20 tháng 01 năm 2021, 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 01 năm 2021. 

Cùng dự có các đồng chí: Phó Chủ tịch UBND thị xã, 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, Văn phòng Thị ủy, Công an thị xã, Tòa án nhân dân, 

Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự; phó Chủ nhiệm UBKT Thị 

ủy phụ trách công tác Nội chính; trưởng các phòng: Chánh thanh tra thị xã, Tư 

pháp, Tài nguyên & Môi trường, Ban Tiếp công dân thị xã, Giám đốc chi nhánh 

Văn phòng đăng ký đất đai Kỳ Anh, Ban Thường vụ Đảng ủy và cán bộ địa chính 

phường Kỳ Thịnh, Hưng Trí, Kỳ Long. 

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

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

1. Các ông (bà): Lương Văn Diễn, Lương Văn Khi, Lương Văn Bảo (trú tại 

TDP Trường Sơn), Mai Thị Huyền Sang (trú tại TDP Tân Phong), Lê Anh Chính 

(trú tại TDP Nam Phong), phường Kỳ Thịnh. 

Phản ánh việc chính quyền địa phương cho phép ông Vương Đình Ngại, trú 

tại TDP Tân Phong, phường Kỳ Thịnh chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông 

Phan Tiến Dũng, trú tại phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh trái quy định của pháp 

luật; theo công dân trình bày thì vào năm 1998 thửa đất của ông Vương Đình Ngại 

đã chuyển nhượng cho 5 hộ có tên nêu trên và đã được UBND xã Kỳ Thịnh xác 

nhận nhưng đến năm 2016 lại được UBND xã Kỳ Thịnh xác nhận hồ sơ chuyển 

nhượng tiếp cho ông Phan Tiến Dũng. 

Về việc này ngày 21/02/2020, UBND thị xã đã ban hành Văn bản số 304/TB-

UBND thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2020. Trong đó, 

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; 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. 

Để giải quyết dứt điểm, giao UBND phường Kỳ Thịnh tiếp tục làm việc với 

các hộ có liên quan, lập biên bản thống nhất nội dung và xây dựng hồ sơ tách thửa 

cho các hộ đảm bảo đúng quy định, hoàn thành trước ngày 29/01/2021. 

2. Các ông: Nguyễn Ngọc Thiên, Trần Xuân Quyết trú tại Tổ dân phố Long 

Sơn, phường Kỳ Long: Kiến nghị liên quan đến việc UBND phường Kỳ Long 

thông báo yêu cầu nộp bổ sung tiền sử dụng đất vườn sang đất ở. 

Tại phiên tiếp dân định kỳ, các hộ Nguyễn Ngọc Thiên, Trần Xuân Quyết đã 

đồng ý, thống nhất thực hiện theo Văn bản số 3075/TB-UBND ngày 27/11/2020 

của UBND thị xã về việc thông báo kết quả kiểm tra, xử lý nội dung đơn kiến nghị 

của ông Trần Xuân Quyết.  

Giao phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND phường Kỳ Long hướng dẫn 

công dân xây dựng hồ sơ và nộp thuế theo Văn bản số 3075/TB-UBND. 

Yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, 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 2/2021./. 
 

 

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, Kỳ Long; 

- 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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