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THÔNG BAO
Két 1tiIn tiêp cong dan dinh k' tháng 6/2021
Ngày 25 tháng 6 näm 2021, ti Tru so Tip cong dan tinh, Chü 4ch UBND
tinh Vö Van Hung i'iy quyên Chánh Thanh tra tinh Nguyen TrI Kiên chü trI phiên
tip cong dan djnh k' tháng 6/2021; Tham dii phiên tiêp cong dan có di din các
ca quan: Ban Ni chmnh Tinh üy, Lânh do các SO, ngành, dja phucmg: Thanh tra
tinh, Tài nguyen và MOi truOng, Lao dng, Thtnmg binh vã Xâ hi, Tu pháp, Xây
dtrng, UBND huyn Hái Lang; các huyn duçic mOi nhung không có 1nh dao
tham gia tip: Triu Phong, Gio Linh, DOng Ha, Vinh Linh; thãnh viên Hi dông
tu vn Tip cOng dan và giái quyêt KNTC tinh, Chü tjch Hi Lust gia và Ban Tiêp
cong dan tinh.
So cong dan dáng k tip 261ucit/95ng1.thi/26vV vic; các SO, ngânh dja
phuang lien quan tip huOng dan, giài thich 051trçt/08ngu&i/05vii vic; so luçit
cong dan ducic Hôi dông tiêp 21 luçit/87 nguOi/21 vi vic.
Sau khi nghe cOng dan trmnh bay, kin cüa các thành viên tham dir và báo
cáo tInh hInh tiêp cOng dan, Chü tich IJBND tinh VO Vn Hung kêt luan cii th
nhu sau:
1. Ba Nguyen Th Diic,trü tai Khu phô 5, thj trn H Xá, huyn Vinh Linh,
tinh Quãng Trj, trInh bay: Kien nghj UBND tinh rà soát 1ti vic giài quyêt khiêu
ni lan 2 cüaUBND huyn Vinh Linh ti Quyêt djnh so 2741/QD-TJBND ngày
02/10/2018 ye giâi quyêt khiêu ni lan 2 lien quan den ni dung xin cap Giây
CNQSD dat cüa gia dInh bà.
Kt 1un: Ni dung nay, ngày 21/6/2021 UBND tinh dã có Cong van s
2511fUBND-TN giao SO Tài nguyen và Môi truOng xem xét, giài quyêt báo cáo
UBND tinh truOc ngày 30/6/2021. Dê nghj Ba chO dqi.
2. Ba Dinh Thj Lành, trü tai 92 Lê Duân, thj trn Ho Xá, huyn Vrnh Linh,
tinh Quâng Tr, trInh bay ni dung: T cáo UBND thj trn Ho Xá san 1p mt bang
dat nOng nghip ci:ia nguOi dan dê phãn lô dâu giá sal quy djnh cüa Lut Dt dai
nhung den nay vn chua duqc giài quyêt.
Kêt 1un: Van dê nay, UBND tinh dä chi do Chü tjch UBND huyn Vinh
Linh ti van bàn sO 746/UBND-TCD ngày 04/3/2021. UBND tinh yêu cu Chü
tjch UBND huyn Vinh Linh giái quyêt ni dung to cáo cüa cOng dan theo quy
djnh cüa pháp 1ut; báo cáo qua trInh giãi quyêt dn UBND tinh vá trà lOi cong
dan rO truàc ngày 20/7/2021. Yeu cAu bà inh Thj Lành cO trách nhiem ph6i hçip
và cung cap hO soS, tài lieu lien quan cho UBNT huyn Vinh Linh d có cci sO xem
xét, giài quyêt.
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3. Ong VU Th Tuyn, trCi ti Khu ph 2, phu?ng Dông Luing, thânh ph
Dông H, trInh bay: Phán bác ni dung ye vic khOng th 1' giài quyêt to cáo sO
70/TB-UBND ngày 27/5/2021 và yêu cu thành 1p doàn kiêm tra hin trung dê
có c si giãi quyêt vi vic cho gia dInh Ong.
Kt 1un: Vn d nay, Chü tich UBND tinh dã Co Thông báo sO 70/TBUBND ngày 27/5/202 ye vic không thii ly giài quyêt to cáo, dê nghj Ong chap
hành theo quy djnh.
4. Ba Vö Thj Hue, tr ti khu ph 1, thj trn Gio Linh, huyn Gio Linh,
trInh bay: Kiên nghj ye vic LJBND tinh dã chi dao UBND huyn VTnh Linh ti
Cong van so 1709/UBND-TN ngày 5/5/2021 nhung van chua dixçc giái quyêt.
Kt 1un: Ni dung nay, UBND tinh dã chi do UBND huyn Vinh Linh ti
COng van so 2530/UBND-TN ngày 21/6/2021. Dé nghj UBND huyn Vinh Linh
nghiém tüc thirc hin giãi quy& theo thm quyên và trá 1i cOng dan rO tru&c ngày
20/7/2021.
5. 13à Trn Th Dá, trü t.i khu ph 1, thj trAn Gio Linh, huyn ,Gio Linh,
trInh bay: Kiên nghj ye vic UBND huyn Gio Linh giãi quyêt vic cap dat cho
ông Nguyn DInh Dung sai quy djnh pháp 1u.t, không thOa dáng lam ânh huông
den quyên lçi dat dai cUa gia dinh bà.
Kt lu.n: UBND tinh d nghi Ba có dan gCri dn UBND huyn Gio Linh dé
duqc xem xét, giâi quyêt theo thâm quyên. Yêu câu UBND huyn Gio Linh xern
xét, giãi quyét (khi cong dan cO dan) theo quy djnh cUa pháp 1ut.
6. Ba Lê Thi Tn, trü ti thôn Lam Cao, xà Vinh Urn, huyn Vinh Linh, trmnh bay:
To cáo ông Ho S9 I-lUng Thuçing tá - PhO Cong an huyn Vinh Linh cO hàrih vi bao che
ngui dánh dp chông bà gay tht.rang tIch và tài san, to diêu kiri cho nguOi ti phm
den nay van chua &rçic xem xét, giãi quyêt.
Kêt 1un: Trên Ca s& van bàn so i 103/CAT-PC01 ngày 25/6/2021 cUa
Cong an tinh, UBND tInh giao Cong an tinh cO van ban trà li ni dung cii
the cho bà Lê Thj Tu theo quy djnh; dê ngh Ba lien h trirc tiêp vi Cong an
tinh dê duqc trà Rn.
7. Ba H Thj Xuân, trü ti 56, Trn Hung Do, thành ph DOng Ha, trInh
bay: Kiên nghj ye vic khOng thrc hin cong van sO 4O68IUBND-TN ngày
8/9/2020 cUa ChU tjch UBND tinh, yêu cau giái quyêt dtrt diem vii vic neu trên.
Két lun: Giao Van phông UBND tham mum UBND tinh t chuxc cuc h9p
do ChU tjch UBND tinh chU trI cUng các dan vj lien quan ct nghe Sà Tài nguyen
và Môi tru&ng báo cáo, dê xuât d có phuang an giái quy& ctfrt dim kin nghj cUa
cong dan trong tháng 7/2021.
8. Ong Nguyn Van Qu Va bà Van Thj Lien, tni ti thOn Long Hung, xã Hài
PhU, huyn Hái Lang, trmnh bay: Kiên nghj ye viêc bô sung ten trong danh sách np thu
tiên sr ding dat ti Quyêt djnh so 27/2019/QD-UBND ngày 24/4/2019 cCS.ng thu 33 ho
có trong danh sách thuc xaHái Phü 1p thông kê np thuê nãm 2019.
K& 1un: Trên ca sà báo cáo so 132/BC-UBND ngày 19/5/2021 cUa UBND
huyn Hi Lang va kiên nghj dê xut cUa cong dan ni dung trên, giao S Tài

3
nguyen và Môi truO'ng nghiên cCru, d xut UBND tinh xem xét, giài quyt theo
quy djnh pháp 1ut, báo cáo UI3ND tinh và trá 1à'i cong dan trrnc ngày 20/7/2021.
9. Ba Hoâng Thj N1un, tri tai khu ph 2, phuàng DOngLuang, thành phô
Dông Ha, trmnh bay: kiên nghj ye vic 1p ho si 1it s5 cho thông cüa Ba là ông
Han Van Hoe nhung den nay vn ch.ra giâi quyêt cho Ba.
K& lun: Ngày 04/02/2021, Sâ Lao dng Thixcmg binh và Xã hi có van
bàn s 222/SLDTB&XH v vic giài quyt ni dung dcm cüa cong dan, tuy nhiên
qua báo cáo cong dan vn chtra thOa dáng và tiêp tçlc kiên ngh. Dê giâi quyêt dirt
dim v11 vic UBND tinh giao S& Lao dng Thuong binh và Xà hi rà soát, ni
dung don, dê xem xét giâi quyêt theo quy djnh cüa pháp 1u.t, báo cáo két qua ye
UBND tinh và trâ. 1ii cong dan rô trithc ngày 20/7/2020.
10. Ong Pharn Ng9c Dung, tth tai Khóm 1, thj trân Krông Kiang, huyn
DakrOng, trInh bay: To cáo ông Hoàng Van Näm vu không con gái cüa Ong trm
tiên ma không có bang chxng nhung den nay khOng ducic giái quyêt d& diem.
Kêt Lun: Van dê nay, UBND huyn Dakrông có báo cáo so 217/BCUBND ngày 29/7/2021, tuy nhiên qua báo cáo cong dan vn chua thôa dáng và
tiêp tic kiên nghj. Dê giái quyêt düt diem vii vic trên, UBND tinh giao Chü tjch
UBND huyn Dakrông giái quyét theo thâm quyên, báo cáo UBND tinE và trá läi
cong dan rô truc ngày 20/7/2021.
11. Ong Floàng Xuân Lam, trü ti 14 L Thung Kit, Khu ph 5, thj trn
Gb Linh, huyn Gio Linh, trInh bay: khiêu nai hành vi xâm pham m mA, trm
cAt hài cot than nhân cüa gia dlnh ông; yêu câu xü l nghiêm và chi trá bi thuing
thit hi vic chôn cat hâi cot cho gia dmnh.
Kêt 1un: Ngày 14/6/2021, UBND huyn Gio Linh dA có Quy& dlnh s
2079/QD-UBND ye vic giái quyêt khiêu ni cüa Ong, nu Ong không dng ni
dung Quyet djnh giãi quyêt cüa Chü tich UBND huyn Gio Linh, d nghj Ong gui
don khiêu ni den Chü tjch UBND tinh d dixçc xem xét th 1, giài quy& theo
quy djnh cüa Lut Khiêu ni.
12. Ong Nguyen VAn Bäc, trü ti thôn Dông Lut, xA Vinh Thai, huyn
Vinh Linh, trInh bay: Kiên nghj lien quan den vic giái quyêt quyêt v1i an con trai
ông tr vong do roi xuOng ho ga trong khu v11c giài tóa twang mâm non VTnh Thai
nhiing dn nay dA có xét xü bj can nhung TOa van chua tuyên an.
Kêt 1un: Ni dung nay, hin nay Ban Ni chInh tinh üy dang chi do giái
quyêt. Dê nghj ông cha dcii
13. Ong Trân Due Ai (d'i din 60 h dan) trü tai Tüng Lut, Vinh Giang,
VTnh Linh, trmnh bay: Kien ngh UBND tinh dieu chinh vic dAu giá lô quay tai
chg Do huyn Vinh Linh, hin ti giá dâu lô quay qua cao, không hqp l và không
dOng phuong an dâu lô quay cUa UBND huyn Vinh Lirih dua ra.

K& Lun: Vn dê nay, ChU tjch UBND tinh dA có VAn bàn s 2709/IJBNDNC ngày 30/6/2021 ni dung giao Sà COng thuong chi trI, phi hcip vi Sc Tài
chmnh vA UBND huyn Vinh Linh, xem xét, giái quyêt; trà lai kién nghj cüa cOng
dn và báo cáo UBND tinh truOc ngày 20/7/2021. Dê nghj cong dan chi dcii.

4
14. Ong Nguyn Dng Tu.n, trü ti khóm 8, thj trãn Diên Sanh, huyn Hãi
Lang, trInh bay: Kin nghj vic chua giâi quyêt ni dung din chuyên thông tin 79
m2 dt hành lang giao thông là dat i dê thông báo np tiên s1'I ding dat tráiquy
dinh Lut Dt dai 2013 và không trao giây chüng thin QSD dat cho gia dlnh Ong.
Két Lun: Ngày 04/6/2021, Van phàng Däng k' dt dai tinh có van bàn s
377,VPDKDD-DKCG v vic giài quyM &m cüa cong dan, tuy nhiên qua báo cáo
cüa VAn phông DKDD tinh vn chua thrc hin dung theo chi do cüa Cong van so
I 668/UBND-TCD ngày 04/5/2021. Giao Giám doe Sà Tài nguyen và Môi truYng
chi dao VAn phông DKDD tinh th 1', giãi quyêt dcin khiêu ni cüa cong dan theo
dung quy djnh cüa Lu.t khiêu nai; báo cáo UBND tinh tru&c ngày 20/7/202 1.
15. Ba Trn Thj Duyt, trü ti Khu ph 4, pht.rng 5, thánh ph Dông Ha,
trinh bay: kiên nghj ông Trãn Xuân Lixu và bà Ha Thj Mai xây dung cong trInh
trái phép, yêu câu tháo gc cong trInh xây dirng trái phép nêu trên.
Kt 1utn: Yêu cu UBND thành ph Dông Ha thirc hin chi dto cüa UBND
tinh ti Cong vAn sO 1985/UBND-TN ngày 21/5/2021, giái quyêt theo thâm
quyên, báo cáo UBND tinh và trá 1i cOng dan tnthc ngày 20/7/2021.
16. Ba Phan Thj Chüc và ông Nguyn Van Tuyn (di din 06 he), trü ti
thOn Thwng Di Thun, xA Triu Thun, Triu Phong, trInh bay: Kiên nghj UBND
xA Triu Thun Thun khOng dông thun eho cáe h dan thirc hin vic dâu nôi
tuyên du&ng vào khu vrc trangtri và bAi cat sin thôn Duong Di Thun dAduçic
UBND tinh phé duyt tai Quyêt dnh so 660/QD-UBND ngày 22/3/2021 ye vic
thu hOi dat và giao dat dê xây dimg cong trInh: Di.thng vào khu virc bAi cat stn,
trng trti thOn Ducmg Dai Thun.
Kt lun: Van dé nay, yêu câu Chü tjch IJBND huyn Triu Phong, thii 1
giái quyêt, báo cáo UBND tinh và trã Ru cong dan truóc ngày 2017/2021.
17. Ong Nguyen Due Th9, truti Khu ph6 4, phuông 1, thành ph6 Dông
H, trInh bay: Khiêu ni ye vic chuyên miic dich scr d,ing dat cua gia dmnh tir nAm
2019 den nay van chi.ra dixçuc giài quyêt.
Kt lun: GiaoSu Tài nguyen vâ MOi tnr&ng rà soát, h sa, xem xét giái
quyêt theo thâm quyên, báo cáo UBND tinh và trã 1i cong dan rO truâc ngày
20/7/202 1.
18.Ong Nguyen Mu Hông Vit, thi ti Khu ph 1, phung Dông L, thãnh ph
Dông H, trInh bay: Kiên nghj ye vic UBND thành phô khOng thi,rc hin giao dt có thu
tiên di1ng dat cho gia dinh ông mc dü d duçuc UBND tinh chi do giao.
K& 1u.n: Van d nay, ngãy 09/3/2021, S& Tài nguyen và Môi tru&ng có
cOng van so 648/STNMT-QLDD dê nghi UBND tinh giao cho ông Nguyn Mu
Hông Vit 0110 dat có thu tiên scr diing dat và dA duqc UBND tinh chAp thun ti
Cong vAn so 5933/UBND-TN ngày 24/12/2020. Tuy nhiên, UBND thành ph có
Báo cáo sO 17/BC-UBND ngày 05/02/2021, ye vic vuóng mac khi thirc hin chi
do cüa UBND tinh vi 4y UBND thAnh ph khOng th xem xét giao cho Ong
Nguyen M.0 Hông Vit 01 10 dat theo thâm quyên riêng cüa Chii tjch UBND tinh.
Dê châm dirt kien nghj kéo dAi, UBND tinh yêu cAu Chü tch UBND thành ph
Bong Ha thirc hin nghiêm tüc chi do cüa UBNT tinh ti Cong vAn s6
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59331UBND-TN ngày 24/12/2020 cüa UBND iinh, báo cáo UBND tinh tru'ôc
ngày 20/7/2021.
19. Ong Dng Anh Xuãn, trCi ti khu phô Phü Thj, thj trn H Xá, huyn
Vinh Linh, trInh bay: Kiên nghj xin duc huàng chê d nhiêm chat dc hóa hçc.
Kêt Lun: Giao Sâ Lao dng Thuong binh và Xã hi kim tra, rà soát h so
vu vic, giài quyt theo thin quyn, báo cáo UBND tinh và trã liii cong dan rô
tru&c ngày 20/7/2021.
20. Ba Mai Thj Huang, tr1 tai khu ph 2, phurng 5, thành ph Bong Ha,
trinh bay: phãn ánh nhà dôi diên trông cay xanh riing Ia trçrc tiêp vào nhà bà và
dInh bà.
gay ô nhim môi tnrông, và có nhüng hành vi de d9a trc hiêp gia
Kt 1un: Vn d nay, giao UBND phuing 5 kim tra, giài quyt theo t1-irn
quyên, báo cáo UBND tinh và tr Ryi cong dan rö truâc ngày 20/7/202!.
21. Ba Dng Thj Hng Lê, tth ti Khu phô 10,phung 5, thành ph DOng Ha,
trinh bay: Kiên nghj ye vic xin tách thi:ra dat tii khu phô 10, phuing 5, Bong Ha.
Kêt Lun: Ni dung nay, d nghj bà Nguyen Thj Hng Lê có don xin tách
thra dat gui den UBNI) thành phô Bong Ha dê &rçlc xem xét, giái quyêt theo quy
djnh cüa pháp lut, giao UBND thành phO Bong Ha xem xét, giài quy& (khi cong
dan có don).
Trên day là kin kt 1un cüa Chü tjch UBND tinh VO Van Hung tai bui
tiêp cong dan djnh k' tháng 6/2021. Giao Ban Tiêp cong dan tinh chü trI, phi hcip
vi các ngành lien quan theo dôi, don dôc Thu truOng các Co quan chuyên mon
thuc U' ban nhân dan tinh, Chü tjch U' ban nhân dan tinh các huyn, thânh phô,
thj xã th1rc hin nghiêm tüc ni dung Thông báo kêt lun nay.!.
Niii n/,in:
- Ban Tip dânTrung uong;
- TTITU; TT/HDND tinh;
- Doãn di biu Qu& hi tinh;
- Chi tch, cãc PCT UBND tinh;
- Thành phãn tham dr TCD;
- Cong an tinh;
- CVP, các PCVP, CV;
- UBND các huyn, thành phô, thj xà;
- Ban TCD cãc huyén, Thành phô, Thi xã;
- Trung tam Tin hçc tinh;
- Niêm yet tii Tr sâ TCD tinh;
- Li.ru: VT, TCD, NC,TN.
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