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ĐẢNG BỘ HUYỆN KỲ ANH
ĐẢNG ỦY XÃ KỲ PHONG


Số 124 - TB/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Kỳ Phong, ngày 13 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết quả Tiếp dân định kỳ tháng 02 năm 2023 của đồng chí Bí thư Đảng ủy,
đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và đồng chí Chủ tịch Ủy ban

Nhân dân xã
-------

Ngày 10/02/2023, tại phòng họp số 2 ủy ban Nhân dân xã, đồng chí Bí thư
Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, đồng chí Chủ tịch UBND xã chủ trì
phiên tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2023. Cùng dự có các đồng chí
Thường trực Đảng ủy, TT HĐND xã, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, đại diện lãnh
đạo UBKT Đảng ủy, công chức địa chính xây dựng, công chức Tư Pháp hộ tịch
xã, Ban Tiếp công dân xã, Văn phòng Đảng ủy xã.

Số công dân đến đăng ký trực tiếp, kiến nghị, phản ánh có 03 người, có 02
nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai, 02 nội dung liên quan đến lĩnh vực tài
chính. Sau khi nghe công dân trình bày các kiến nghị, ý kiến phát biểu của các
thành viên tham dự, các đồng chí chủ trì phiên tiếp dân tháng 02/2023, kết luận:

(1) Ông Lê Xuân Long ở thôn Hòa Bình kiến nghị
Gia đình ông Lê Xuân Long có thửa đất tại thôn Tuần Tượng giáp Quốc lộ

1A, đã được UBND huyện Kỳ Anh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Phía
trước đất ông Lê Xuân Long là đất ông Hồ Đức Giáp thuộc hành lang 203, gia
đình ông Hồ Đức Giáp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì
thuộc đất hành lang 203. Gia đình ông Lê Xuân Long đề nghị UBND xã giải
quyết cho gia đình được sử dụng con đường quy hoạch trong mốc 203, quốc lộ
1A để đi lại.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã kết luận:
Giao UBND xã kiểm tra nguồn gốc đất của ông Hồ Đức Giáp. Nếu gia

đình xây dựng các công trình hoặc trồng cây vi phạm hành lang 203 thì yêu cầu
gia đình trả lại mặt bằng theo hiện trạng. UBND xã chủ trì làm việc với hộ gia
đình ông Hồ Đức Giáp có liên quan đất hành lang 203, quốc lộ 1A. Tuyên truyền,
vận động gia đình phối hợp với hộ ông Lê Xuân Long thực hiện nội dung theo
Thông báo số 47-TB/HU, Thông báo kết quả tiếp dân chuyên đề tháng 01 năm
2021 của đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân
huyện.Thời gian hoàn thành trước ngày 17/02/2023.

(2) Bà Nguyễn Thị Hoa ở thôn Đông Thịnh kiến nghị:
Năm 2012, gia đình bà Trần Thị Huyền (mẹ chồng bà Nguyễn Thị Hoa)

thôn Đông Thịnh đã thỏa thuận với ủy ban Nhân dân xã đổi đất của gia đình để
xây dựng khuôn viên trường THCS Phong Bắc. Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Phong
đã ban hành Thông báo Kết luận số 07/TB-UBND, ngày 12/02/2012, Thông báo
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Kết luận tại buổi làm việc về đổi đất để làm khuôn viên cho trường THCS Phong
Bắc (kèm theo Biên bản tính giá trị Bồi thường, hỗ trợ, GPMB các loại tài sản bị
ảnh hưởng bởi dự án xây dựng trường học 2 tầng 6 phòng trường THCS Phong
Bắc ngày 16/02/2012 kèm theo) với số tiền 34.840.114 đồng (Bằng chữ: Ba mươi
tư triệu, tám trăm bốn mươi nghìn, một trăm mười bốn đồng). Hiện nay gia đình
chưa nhận được số tiền bồi thường, hỗ trợ trên. Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã giải
quyết.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã kết luận:
- Phân công nhiệm vụ đồng chí Trần Hải Đăng, nguyên Kế toán ngân sách

xã năm 2012 kiểm tra lại hồ sơ thanh toán các nội dung theo Thông báo Kết luận
số 07/TB-UBND ngày 12/02/2012 của UBND xã, Thông báo Kết luận tại buổi
làm việc về đổi đất để làm khuôn viên cho Trường THCS Phong Bắc.

-Ủy ban Nhân dân xã mời các đồng chí lãnh đạo ủy ban Nhân dân xã qua
các thời kỳ và các đồng chí công chức kế toán ngân sách xã, công chức địa chính
có liên quan kiểm tra công tác bàn giao hồ sơ.

-Thời gian kiểm tra công tác bàn giao hồ sơ trước ngày 10/03/2023.
-Đồng chí công chức kế toán ngân sách xã có trách nhiệm hướng dẫn gia

đình cung cấp hồ sơ và hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ tài chính theo quy định Luật
ngân sách và giải quyết cho gia đình trước ngày 30/6/2023.

(3). Ông Trần Văn Tiến, thôn Tuần Tượng kiến nghị
- Năm 2015 ông Trần Văn Tiến làm công trình cho Ủy ban Nhân dân xã,

hiện nay UBND xã còn nợ cá nhân ông Trần Văn Tiến hơn 20 triệu đồng. Đề
nghị UBND thanh toán cho gia đình trong thời gian gần nhất.

- Gia đình ông Trần Văn Tiến và gia đình ông Nguyễn Tiến Thành ở thôn
Tuần Tượng đang có tranh chấp ranh giới đất, hiện nay phần đất tranh chấp gia
đình ông Thành đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trước khi gia
đình ông Thành làm hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ thì gia đình ông Tiến
đã ký giáp ranh cho ông Thành và hai gia đình đã có sự thỏa thuận và có biên bản
thống nhất phân chia ranh giới ngày 3/10/2019, nhưng hiện nay phần diện tích đất
đang tranh chấp giữa gia đình ông Tiến và ông Thành thì gia đình bà Trần Thị
Liên (Tú) thôn Thượng Phong đã xây hàng rào trên một phần thửa đất. Đề nghị
ủy ban Nhân dân xã giải quyết.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã kết luận:
- Nội dung ủy ban Nhân dân xã còn nợ cá nhân ông Trần Văn Tiến xây

dựng công trình cho UBND xã đề nghị ông Trần Văn Tiến phối hợp kế toán ngân
sách xã hoàn thành hồ sơ để thanh toán cho gia đình trong thời gian tới.

- Nội dung tranh chấp đất đai: Theo quy định của Luật đất đai thì hộ ông
Nguyễn Tiến Thành đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Ủy ban Nhân dân xã tổ
chức làm việc với hai hộ gia đình và giữa hai hộ gia đình nên có sự thỏa thuận.
Việc xây dựng công trình trên phần diện tích đất đang có tranh chấp, phân công
nhiệm vụ cho đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã, công chức địa chính kiểm tra
hiện trạng và ủy ban Nhân dân xã có văn bản đề nghị gia đình ông Tú tạm dừng
xây dựng các công trình trên phần diện tích đang tranh chấp.

Thời gian hoàn thành trước ngày 22 tháng 02 năm 2023.



3

Giao ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy ủy chủ trì, phối hợp
với Ban Tiếp công dân xã theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung
trên, báo cáo đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã,
đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

Nơi nhận:,
- Văn phòng Huyện ủy, để báo cáo
- Ban Tiếp công dân huyện,
- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã,
- Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban MTTQ xã,
- Các ban ngành, đoàn thể
- Chi ủy các chi bộ trực thuộc,
- Ban Tiếp công dân xã,
- Ban Văn hóa xã, (để đưa tin),
- Các công dân có kiến nghị, phản ánh.
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

Nguyễn Thị Phúc


