
 

UỶ BAN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THANH HÓA                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  
Số:            /TB-UBND     Thanh Hóa, ngày        tháng      năm 2020   

                                                                    
THÔNG BÁO 

Tình hình tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2020 

và ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm 
 

1. Tình hình công dân đến khiếu nại, tố cáo   

Thực hiện lịch tiếp công dân năm 2020, ngày 15 tháng 10 năm 2020 tại 

Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tiếp 

công dân đến khiếu nại, tố cáo và phản ánh, kiến nghị. Tham gia buổi tiếp có 

đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra 

Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Tiếp công 

dân tỉnh. 

Tổng hợp tình hình và ý kiến chỉ đạo giải quyết của Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Mai Xuân Liêm như sau: 

Tổng số vụ việc công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, phản ánh, 

kiến nghị 12 vụ, 17 lượt người. Trong đó: Khiếu nại 01 vụ, tố cáo 01 vụ, phản 

ánh, kiến nghị 10 vụ.  

Số vụ đến lần đầu: 03 vụ.  

Số vụ đến nhiều lần: 09 vụ. 

Về đất đai: 09 vụ. 

Về các nội dung khác: 03 vụ 

Số vụ đông người: 01 vụ (ông Trương Văn Tính và một số công dân, 

khu Trung Thắng, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc). 

2. Các vụ việc cụ thể  
 

TT 
Họ và tên, địa chỉ 

người KN, TC 

Phân loại đơn, nội 

dung đơn 

Đến 

lần 

đầu 

Đến 

nhiều 

lần 

Ý kiến chỉ đạo cụ thể đối  

với từng vụ việc 

1 

Vũ Xuân Quyết,  

số nhà 210,  

đường Nguyễn Huệ, 

phường Ngọc Trạo, 

thị xã Bỉm Sơn. 

Đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho 

các hộ dân tại khu 

vực cổng Ga Bỉm 

Sơn hoặc GPMB, 

bố trí tái định cư 

cho các hộ dân. 

 - 

Văn phòng tham mưu văn 

bản đôn đốc Sở Tài nguyên 

và Môi trường thực hiện chỉ 

đạo của UBND tỉnh tại 

Công văn số 

13171/UBND-TD ngày 

22/9/2020, báo cáo UBND 

tỉnh trước ngày 30/10/2020. 



2 

 

2 

Trương Văn Tính và 

một số công dân 

khu Trung Thắng,  

thị trấn Hậu Lộc, 

huyện Hậu Lộc. 

Phản ánh việc 

Ban quản lý chợ 

và chính quyền 

xóa bỏ chợ Dầu 

không thông báo 

cho dân biết là 

không đúng quy 

định; đề nghị giữ 

lại chợ Dầu. 

 

- 

Chuyển đơn đến Chủ tịch 

UBND huyện Hậu Lộc 

xem xét, giải quyết, có 

văn bản trả lời công dân 

và báo cáo Chủ tịch 

UBND tỉnh trước ngày 

20/11/2020. 

3 

Lê Công Chức, 

thôn Phú Trung,  

xã Hoằng Phú,  

huyện Hoằng Hóa. 

Đề nghị giải quyết 

việc chính quyền 

lấy đất nông 

nghiệp của các hộ 

dân mà không bồi 

thường. 

+  

Chuyển đơn đến UBND 

huyện Hoằng Hóa xem 

xét, giải quyết theo quy 

định của pháp luật, có văn 

bản trả lời công dân và 

báo cáo Chủ tịch UBND 

tỉnh. 

4 

Đỗ Thị Hậu 

thôn 2,  

xã Xuân Trường,  

huyện Thọ Xuân 

Khiếu nại Quyết 

định số 325/QĐ-

UBND ngày 

28/02/2020 của 

Chủ tịch UBND 

huyện Thọ Xuân 

về việc giải quyết 

khiếu nại của bà 

Đỗ Thị Hậu. 

 - 

 

Giao Thanh tra tỉnh xác 

minh, kết luận, kiến nghị 

Chủ tịch UBND tỉnh giải 

quyết. 

5  

Lê Thị Loan, 

thôn Nhật Quả,  

xã Thọ Dân,  

huyện Triệu Sơn  

(hiện nay đang cư trú 

tại số nhà 108,  

thôn Dân Bình,  

xã Hàm Kiệm,  

huyện Hàm Thuận 

Nam, tỉnh Bình 

Thuận). 

Đề nghị trả lại đất 

của ông cha để lại 

tại thôn Nhật Quả,  

xã Thọ Dân, 

huyện Triệu Sơn 

và đề nghị cấp 

GCNQSD đất cho 

gia đình bà. 

 - 

Chuyển đơn đến UBND 

huyện Triệu Sơn xem xét, 

giải quyết theo quy định 

của pháp luật, có văn bản 

trả lời công dân và báo 

cáo Chủ tịch UBND tỉnh 

trước ngày 10/11/2020./. 

 

6 

Nguyễn Xuân Dung, 

thôn Tân Khánh 

xã Hoằng Xuân, 

huyện Hoằng Hóa. 

Đề nghị giải 

quyết việc UBND 

xã Hoằng Xuân 

thu quỹ Quốc 

phòng, An ninh 

không đúng quy 

định. UBND 

huyện Hoằng Hóa 

 - 

Giao Sở Tài chính kiểm 

tra, có văn bản trả lời 

công dân và báo cáo Chủ 

tịch UBND tỉnh trước 

ngày 20/11/2020. 



3 

 

đã có Công văn số  

1414/UBND-

TCKH ngày 

28/8/2020 trả lời 

nhưng ông Dung  

của không đồng ý. 

7 

Bùi Công Viên, 

Số nhà 210, Nam Sơn, 

phường An Hưng, 

thành phố Thanh Hóa 

Khiếu nại về đơn 

giá bồi thường đất 

và đơn giá đất tái 

định cư đối với  

gia đình ông khi 

GPMB thực hiện 

Dự án Khu đô thị 

mới Đông Sơn, 

phường An 

Hoạch, thành phố 

Thanh Hóa. 

+  

Chuyển đơn đến UBND 

thành phố Thanh Hóa xem 

xét, giải quyết theo quy 

định của pháp luật, có văn 

bản trả lời công dân và 

báo cáo Chủ tịch UBND 

tỉnh trước ngày 

20/11/2020. 

8 

Lê Bá Lâm 

khu phố 2 

phường Phú Sơn,  

thị xã Bỉm Sơn. 

Đề nghị giải 

quyết việc tranh 

chấp đất đai giữa 

gia đình bà Kiệm 

và gia đình ông. 

 

- 

Chuyển đơn đến UBND 

thị xã Bỉm Sơn xem xét 

giải quyết theo quy định 

của pháp luật, có văn bản 

hướng dẫn, trả lời công 

dân và báo cáo Chủ tịch 

UBND tỉnh trước ngày 

20/11/2020. 

 

9 

Nguyễn Mạnh Hùng, 

làng Mật,  

xã Vạn Thiện,  

huyện Nông Cống. 

Đề nghị thực hiện 

chỉ đạo của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

tại Văn bản số 

9243/UBND-TD 

ngày 13/7/2020. 

 

- 

- Huyện ủy Nông Cống đã 

có Công văn số 29-

CV/HU xin gia hạn thời 

gian giải quyết đơn của 

ông Nguyễn Mạnh Hùng. 

- Văn phòng có văn bản 

đề nghị Huyện ủy Nông 

Cống sớm giải quyết vụ 

việc. 

10 

Nguyễn Bá Khoa, 

thôn Hảo Nam,  

xã Hoằng Quý, 

huyện Hoằng Hóa 

Tố cáo một số sai 

phạm của cán bộ 

xã Hoằng Quý 

trong việc quản lý 

đất đai và xây 

dựng cơ bản. 

   

 

 

  + 
 

Chuyển đơn đến Chủ tịch 

UBND huyện Hoằng Hóa 

xem xét, giải quyết theo 

quy định của pháp luật, có 

văn bản trả lời công dân 

và báo cáo Chủ tịch 

UBND tỉnh trước ngày 

30/11/2020. 



4 

 

11 

Nguyễn Hữu Thư  

số nhà 13, 

phố Lý Thường Kiệt, 

phường Lam Sơn, 

thành phố Thanh Hóa 

Đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho 

gia đình ông tại số 

nhà 91, phố Lê 

Hoàn, phường 

Lam Sơn, thành 

phố Thanh Hóa. 

 

- 

Chuyển đơn đến UBND 

thành phố Thanh Hóa 

nghiên cứu nội dung đơn 

và quá trình giải quyết vụ, 

căn cứ quy định của pháp 

luật, có văn bản hướng 

dẫn, trả lời công dân và 

báo cáo Chủ tịch UBND 

tỉnh trước ngày 

20/10/2020. 

12 

Lê Thị Lặp,  

Nguyễn Thị Thời, 

thôn Định Kim,  

xã Tân Phúc,  

huyện Nông Cống. 

Đề nghị bồi 

thường tài sản, vật 

kiến trúc cho các 

hộ dân khi thực 

hiện Dự án đường 

cao tốc Bắc Nam. 

UBND tỉnh đã có 

Văn bản chỉ đạo 

nhưng đến nay bà 

vẫn chưa nhận 

được văn bản trả 

lời của UBND 

huyện Nông 

Cống. 

 

- 

Yêu cầu UBND huyện 

Nông Công gửi Công văn 

số 1670/UBND-TNMT 

ngày 30/7/2020 để bà Lê 

Thị Lặp và một số công 

dân, thôn Định Kim, xã 

Tân Phúc Nông Cống 

biết, báo cáo Chủ tịch 

UBND tỉnh trước ngày 

30/10/2020./. 

 

Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh theo d i, kiểm tra, 

đôn đốc việc giải quyết của các đơn vị, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận:                                            
- Thường trực Tỉnh ủy;                        

- Thường trực HĐND tỉnh;                                                                                                                                                           

- Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;    

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;                                                     

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;  

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Các đơn vị có trong TB; 

- Lưu: VT, BTCD.         

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
 

 

Trần Huy Chân 
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