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THÔNG BÁO 

Về tình hình tiếp công dân ngày 20/10/2022    

Và đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. 

   

 

Ngày 20/10/2022, Lãnh đạo UBND huyện đã chủ trì buổi tiếp công dân 

của huyện, cùng tham gia buổi tiếp công dân có đại diện lãnh đạo các cơ quan, 

đơn vị: Thường trực HĐND huyện, Ban dân vận Huyện uỷ, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc huyện, Ban Tiếp công dân huyện. 

Tại buổi tiếp công dân, đã nhận được một số ý kiến đề nghị của công dân 

xã Vĩnh Chân, Lang Sơn và thị trấn Hạ Hòa với các nội dung liên quan đến lĩnh 

vực đất đai và một số nội dung khác, cụ thể:  

1. Bà Bùi Thị Hoa, khu 8, xã Vĩnh Chân: Phản ánh ông Bùi Xuân Thường 

xây dựng tường rào bao chiếm một phần diện tích đất công ích thuộc quyền 

quản lý của UBND xã Vĩnh Chân, thửa đất công ích này nhà bà Hoa thuê khoán 

canh tác từ năm 1993; Phản ánh ông Bùi Xuân Thường phá hoại tài sản của gia 

đình bà Bùi Thị Hoa. 

Nội dung này, Lãnh đạo UBND huyện và Ban tiếp dân đã giải thích trực tiếp 

cho bà Bùi Thị Hoa tại buổi tiếp công dân, đồng thời Chủ tịch UBND huyện giao 

UBND xã Vĩnh Chân kiểm tra, rà soát, giải quyết theo thẩm quyền đối với phản 

ánh của bà Bùi Thị Hoa, khu 8, xã Vĩnh Chân. Báo cáo kết quả giải quyết với 

Chủ tịch UBND huyện theo quy định. 

2. Ông Lê Ngọc Hiếu, khu 4, xã Lang Sơn: Năm 2010, ông Hiếu có ký 

hợp đồng với UBND xã Lang Sơn trông coi chợ Lang Sơn (theo ý kiến ông 

Hiếu trình bày khi ký hợp đồng thuê khoán, ông Hiếu phải đầu tư san đắp mặt 

bằng, xây dựng lều quán để cho thuê bán hàng) ông Hiếu phải nộp tiền thuê 

khoán cho UBND xã Lang Sơn theo thỏa thuận. Tuy nhiên, khi di rời chợ, 

UBND xã chưa thanh lý hợp đồng, chưa bồi thường, hỗ trợ khoản chi phí đầu tư 

của ông Hiếu theo quy định. 

 Nội dung này, ngày 18/10/2022, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Văn 

bản số 1717/UBND-TTr về việc xử lý đơn của ông Lê Ngọc Hiếu, khu 4, xã 

Lang Sơn. Đồng thời giao nhiệm vụ cho UBND xã Lang Sơn tổ chức giải quyết, 

trường hợp UBND xã Lang Sơn và ông Hiếu không thỏa thuận giải quyết được 

việc thanh lý hợp đồng, bồi thường, hỗ trợ việc xây dựng lều quán, thuê khoán 

trông giữ chợ Lang Sơn, UBND xã hướng dẫn ông Hiếu khởi kiện ra Tòa để 

được giải quyết theo quy định. Yêu cầu UBND xã Lang Sơn nghiêm túc thực 

hiện Văn bản số 1717/UBND-TTr và Báo cáo kết quả giải quyết với Chủ tịch 

UBND huyện theo quy định.  
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 3. Ông Nguyễn Tiến Dũng, khu 2, thị trấn Hạ Hòa: phản ánh UBND thị 

trấn Hạ Hòa đã thông báo ngày 11/10/2022 thực hiện tổ chức áp dụng biện pháp 

khắc phục hậu quả vi phạm hành chính để đảm bảo quyền sử dụng đất của ông 

Dũng đối với thửa đất số 29-1, tờ bản đồ số 12, khu 10, thị trấn Hạ Hòa. Nhưng 

đến nay, chưa tổ chức thực hiện được, ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất của 

ông Dũng. 

Nội dung này, Lãnh đạo UBND huyện và Ban tiếp công dân đã giải thích 

trực tiếp cho ông Nguyễn Tiến Dũng tại buổi tiếp công dân, đồng thời Chủ tịch 

UBND huyện giao cho Thanh tra huyện chủ trì phối hợp với Công an huyện Hạ 

Hòa, các phòng, đơn vị liên quan, tham mưu, đề xuất hướng giải quyết với Chủ 

tịch UBND huyện theo quy định.  

Thông báo để các phòng, ban, cơ quan đơn vị được biết, thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- VP UBND tỉnh (Ban Tiếp công dân tỉnh); 

- Sở TT&TT (Cổng TTĐT tỉnh); 

- Thường trực Huyện ủy; 

- CT, CPCT; 

- Công an huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Phòng TN&MT; 

- Phòng Tư pháp; 

- Ban tiếp công dân; 

- UBND xã: Vĩnh Chân, Lang Sơn, TT Hạ Hòa;  

- CVP, PCVP; 

- Phòng VH&TT (Trang TTĐT huyện); 

- Lưu: VT. 

 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Mười 
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