
 

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 2021   

 

                                                                    
THÔNG BÁO 

Tình hình tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2021 và ý kiến   

chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng 

 
 

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

Thực hiện lịch tiếp công dân năm 2021, ngày 15 tháng 01 năm 2021 tại 

Trụ sở tiếp công dân của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng 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 Đầu Thanh Tùng như sau: 

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

kiến nghị 25 vụ, 31 lượt người. Trong đó: Khiếu nại 06 vụ, tố cáo 01 vụ, phản 

ánh, 18 vụ.  

Số vụ đến lần đầu: 07 vụ.  

Số vụ đến nhiều lần: 18 vụ. 

Về đất đai: 22 vụ. 

Về chính sách xã hội: 01 vụ 

Về các nội dung khác: 02 vụ  

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 

Thiều Thị Chản, 

thôn Thành Đồng, 

xã Thiệu Công, 

huyện Thiệu Hóa. 

Đề nghị giải 

quyết việc: Đất 

của gia đình bà 

chính quyền lấy 

giao cho  người 

khác sử dụng, bà 

đề nghị được cấp 

đất để làm nhà 

thờ cúng liệt sỹ. 

+  

Chuyển đơn đến UBND 

huyện Thiệu 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 10/3/2021. 
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2 

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. 

 - 

UBND tỉnh đã có Quyết 

định số 5410/QĐ-UBND 

ngày 21/12/2020 phê duyệt 

thiết kế kỹ thuật và dự toán 

đo đạc, xác định vị trí mốc 

khu Ga Bỉm Sơn; Công văn 

số 18120/UBND-CN ngày 

29/12/2020 báo cáo đề 

nghị Bộ GTVT và Tổng 

Công ty Đường sắt Việt 

Nam xem xét một số nội 

dung để làm cơ sở giải 

quyết vụ việc. 

 Công dân chờ kết quả. 

3 

Nguyễn Thị Inh, 

(vợ ông Thiều Đình 

Quý) 

thôn Thành Đồng, 

xã Thiệu Công, 

huyện Thiệu Hóa. 

Đề nghị trả lại cho 

gia đình bà diện 

tích đất còn thiếu 

1.500m
2 

 và số tiền 

đã thu của gia đình 

bà không đúng quy 

định từ năm 2000 

đến nay. 

+  

Chuyển đơn đến Chủ tịch 

UBND huyện Thiệu Hóa 

chỉ đạo giải quyết theo quy 

định của pháp luật, có văn 

bản trả lời công dân và báo 

cáo Chủ tịch UBND tỉnh 

trước ngày 10/3/2021. 

4 

Nguyễn Văn Khánh, 

Nguyễn Thị Loan, 

(con ông Nguyễn Văn 

Khoa) 

khu phố Sơn Hải, 

phường Trường Sơn, 

thành phố Sầm Sơn. 

Đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho 

gia đình ông (đất 

gia đình đổi để 

làm nhà văn hóa 

tháng 9/2004) mà 

không phải nộp 

tiền sử dụng đất. 

 - 

Giao Thanh tra tỉnh rà soát 

vụ việc, báo cáo kiến nghị 

Chủ tịch UBND tỉnh trước 

ngày 05/3/2021. 

 

5 

Mai Xuân Phúc, 

thôn 2, 

xã Nga Điền, 

huyện Nga Sơn. 

Đề nghị giải 

quyết chế độ Bảo 

hiểm xã hội cho 

ông.UBND huyện 

Nga Sơn đã có 

Công văn số 

1881/UBND-NV 

ngày 19/11/2020 

trả lời nhưng ông 

Mai Xuân Phúc 

 - 

Giao Sở Nội vụ kiểm tra, 

báo cáo kiến nghị Chủ tịch 

UBND tỉnh trước ngày 

05/3/2021. 
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không đồng ý. 

6 

Đỗ Thị Hậu, 

thôn 2,  

xã Xuân Trường,  

huyện Thọ Xuân. 

Không đồng ý 

Quyết định số 

5023/QĐ-UBND 

ngày 19/11/2020 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh về 

việc giải quyết 

khiếu nại (lần hai) 

của bà Đỗ Thị 

Hậu. 

 - 

Giao Thanh tra tỉnh rà 

soát vụ việc, yêu cầu gia 

đình bà Hậu cung cấp tài 

liệu, chứng cứ mới, báo 

cáo kiến nghị Chủ tịch 

UBND tỉnh trước ngày 

05/02/2021. 

 

7 

Nguyễn Văn Thiện 

(con gái là Nguyễn 

Thị Thanh),  

số nhà 04, 

đường Hải Thượng 

Lãn Ông, 

phường Đông Vệ, 

thành phố Thanh Hóa. 

Đề nghị đo đạc, 

cắm mốc để xác 

định ranh giới, vị 

trí đất và cấp đổi 

lại Giấy chứng 

nhận quyền sử 

dụng đất cho gia 

đình ông. 

 - 

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 05/3/2021. 

8 

Hà Văn Rẩy 

(Chồng bà Đặng Thị 

Vương) 

thôn Thành Tiến,  

xã Thiệu Thành, 

huyện Thiệu Hóa. 

Khiếu nại giải 

quyết cấp Giấy 

chứng nhận quyến 

sử dụng đất cho 

gia đình bà không 

phải nộp tiền sử 

dụng đất. 

+  

Chủ tịch UBND tỉnh đã có 

Quyết định số 5553/QĐ-

UBND ngày 28/12/2020 

đình chỉ giải quyết khiếu 

nại của bà Đặng Thị 

Vương. 

Giải thích cho công dân. 

9 

Nguyễn Thị Gấm, 

thôn Thành Tiến,  

xã Thiệu Thành, 

huyện Thiệu Hóa. 

Đề nghị giải 

quyết trả lại đất 

cho gia đình bà. 

 - 

Thanh tra tỉnh đã có Báo 

cáo 30/BC-TTTH ngày 

07/01/2021 báo cáo Chủ 

tịch UBND tỉnh kết quả rà 

soát vụ việc. 

Văn phòng tham mưu văn 

bản trả lời công dân. 

10 

Trần Thị Quế, 

thôn Thành Tiến,  

xã Thiệu Thành, 

huyện Thiệu Hóa. 

Đề nghị giải 

quyết về đất của 

gia đình bà. 

 - 

Thanh tra tỉnh đã có Báo 

cáo 27/BC-TTTH ngày 

07/01/2021 báo cáo Chủ 

tịch UBND tỉnh kết quả rà 

soát vụ việc. 

Văn phòng tham mưu văn 
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bản trả lời công dân. 

11 

Nguyễn Văn Hồng, 

khu 2,  

thị trấn Sao Vàng, 

huyện Thọ Xuân. 

Đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho 

gia đình ông tại 

xã Thiệu Thành, 

huyện Thiệu Hóa. 

 - 

Chuyển đơn đến UBND 

huyện Thiệu Hóa xem xét, 

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 10/3/2021. 

12 

Hách Thị Long, 

thôn Thành Tiến,  

xã Thiệu Thành, 

huyện Thiệu Hóa. 

- Gia đình bà 

chưa nhận được 

công văn trả lời 

của UBND huyện 

Thiệu Hóa theo 

chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại 

Công văn số 

16525/UBND-TD 

ngày 25/11/2020. 

- Đề nghị giải 

quyết cấp lại Giấy 

chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho 

gia đình bà. 

 - 

- Yêu cầu UBND huyện 

Thiệu Hóa có văn bản trả 

lời công dân trước ngày 

05/02/2021. 

- Chuyển đơn đến UBND 

huyện Thiệu Hóa có văn 

bản hướng dẫn, trả lời 

công dân (nêu rõ căn cứ 

pháp luật), báo cáo Chủ 

tịch UBND tỉnh trước 

ngày 25/02/2021. 

 

13 

Nguyễn Quang Bá, 

thôn Minh Thượng,  

xã Thiệu Công, 

huyện Thiệu Hóa. 

- Không đồng ý 

Quyết định số 

3293/QĐ-UBND 

ngày 14/8/2020 

của Chủ tịch 

UBND tỉnh về 

việc giải quyết 

khiếu nại (lần hai) 

của ông Nguyễn 

Quang Bá.  

- Đề nghị xem xét, 

xử lý trách nhiệm 

của cán bộ sai 

phạm trong việc 

giao đất trái thẩm 

quyền. 

 - 

- Văn phòng tham mưu 

văn bản trả lời công dân. 

- Chuyển đơn đến Chủ 

tịch UBND huyện Thiệu 

Hóa xem xét trách nhiệm 

của cán bộ sai phạm trong 

việc giao đất trái thẩm 

quyền, có văn bản thông 

báo cho công dân và báo 

cáo Chủ tịch UBND tỉnh 

trước ngày 05/3/2021. 
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14 

Lê Công Phương và 

02 công dân 

(đại diện một số hộ 

dân ở MBQH 1279, 

phường Quảng Hưng, 

thành phố Thanh Hóa) 

số nhà 32,  

phố Minh Khai, 

phường Lam Sơn, 

thành phố Thanh Hóa. 

Đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận quyền 

sử dụng đất đối 

với diện tích đất 

các hộ đã mua tại 

phường Quảng, 

Hưng, thuộc 

MBQH số 1279 

của Công ty cổ 

phần công nghiệp 

Tự Cường. 

 - 

Yêu cầu UBND thành phố 

Thanh Hóa nghiên cứu 

nội dung đơn, làm rõ quá 

trình triển khai thực hiện 

dự án của Công ty cổ 

phần công nghiệp Tự 

Cường, có phương án giải 

quyết vụ việc; báo cáo, đề 

xuất Chủ tịch UBND tỉnh 

hướng xử lý những nội 

dung vượt thẩm quyền 

trước ngày 05/3/2021. 

15 

Tạ Thị Kim 

(chồng là Đặng Đình 

Thư) 

thôn Xuân Quan,  

xã Thiệu Công,  

huyện Thiệu Hóa. 

Đề nghị giải 

quyết về đất đai 

và cấp Giấy 

chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho 

gia đình bà. 

+  

Chuyển đơn đến UBND 

huyện Thiệu Hóa xem xét, 

giải quyết theo quy định 

của pháp luật, có văn bản 

trả lời, hướng dẫn công 

dân và báo cáo Chủ tịch 

UBND tỉnh trước ngày 

10/3/2021. 

16 

Nguyễn Thị Đồng 

(chồng là ông  

Tạ Quảng Bảy) 

thôn Xuân Quan,  

xã Thiệu Công,  

huyện Thiệu Hóa. 

Đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho 

gia đình bà mua 

của UBND xã 

Thiệu Công từ 

năm 1988. 

+  

Chuyển đơn đến UBND 

huyện Thiệu Hóa xem xét, 

giải quyết theo quy định 

của pháp luật, có văn bản 

trả lời, hướng dẫn công 

dân và báo cáo Chủ tịch 

UBND tỉnh trước ngày 

10/3/2021. 

17 

Nguyễn Đình Quang, 

khu 5,  

thị trấn Hà Trung, 

huyện Hà Trung. 

 

Khiếu nại Quyết 

định số 5035/QĐ-

UBND ngày 

04/11/2020 của 

Chủ tịch UBND 

huyện Hà Trung 

về việc giải quyết 

khiếu nại của ông 

Nguyễn Đình 

Quang. 

+  

Giao Sở Tài nguyên và 

Môi trường xác minh, kết 

luận, báo cáo kiến nghị 

Chủ tịch UBND tỉnh giải 

quyết trước ngày 

10/3/2021. 

18 

Trương Thị Hằng, 

thôn Thành Đồng,  

xã Thiệu Công,  

huyện Thiệu Hóa. 

Khiếu nại việc 

cấp GCNQSD đất 

của bố mẹ bà cho 

người khác. 

 - 

Hướng dẫn công dân gửi 

đơn đến UBND huyện 

Thiệu Hóa để được xem 

xét, giải quyết theo quy 

định của pháp luật. 
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19 

Bùi Thị Mão, 

thôn Tam Hòa, 

xã Công Chính, 

huyện Nông Cống. 

- Tố cáo cán bộ xã 

Công Chính tự ý 

bán đất của gia 

đình bà cho người 

khác. 

- Tố cáo cán bộ xã 

chi trả tiền bồi 

thường giải phóng 

mặt bằng cho gia 

đình bà và các hộ 

bị ảnh hưởng Dự 

án xây dựng 

đường cao tốc 

Bắc - Nam không 

đủ so với diện 

tích được hưởng. 

+  

Văn phòng Tỉnh ủy đã có 

Công văn số 241-

CV/VPTU ngày 

29/12/2020 chỉ đạo giải 

quyết. 

Công dân chờ kết quả. 

20 

Nguyễn Mạnh Hùng, 

thôn Mật,  

xã Vạn Thiện,  

huyện Nông Cống. 

Đề nghị xử lý cán 

bộ sai phạm.  
 - 

UBND tỉnh đã có Công văn 

số 18187/UBND-TD ngày 

29/12/2020 chuyển đơn 

đến UBND huyện Nông 

Cống nghiên cứu nội dung 

đơn, quá trình giải quyết 

vụ việc và việc xử lý của 

Huyện ủy Nông Cống, có 

văn bản trả lời công dân 

và báo cáo Chủ tịch 

UBND tỉnh trước ngày 

30/01/2021. 

Công dân chờ kết quả. 

21 

Lê Thị Linh, 

thôn 1,  

xã Đông Anh, 

huyện Đông Sơn. 

- Đề nghị giải 

quyết việc hộ bà 

Nguyễn Thị Sói 

xây dựng rào chắn 

khi chưa xác định 

rõ ranh giới thửa 

đất giữa gia đình 

bà với gia đình bà 

Sói và các hộ 

xung quanh; chưa 

xác minh, làm rõ 

việc bồi thường, 

 - 

Chuyển đơn đến Chủ tịch 

UBND huyện Đông Sơn 

chỉ đạo giải quyết, báo cáo 

Chủ tịch UBND tỉnh trước 

ngày 05/3/2021. 
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hỗ trợ cho gia 

đình bà Nguyễn 

Thị Sói khi thực 

hiện Dự án cao 

tốc Bắc - Nam 

- Năm 1994, gia 

đình bà và gia 

đình ông Năng 

đổi đất nông 

nghiệp nhưng đến 

năm 2017, UBND 

huyện Thiệu Hóa 

lại cấp GCNQSD 

đất cho hộ ông 

Năng trên thửa 

đất gia đình bà 

đang canh tác. 

 

22 

Nguyễn Xuân Dung, 

thôn Tân Khánh,  

xã Hoằng Xuân,  

huyện Hoằng Hóa. 

Đề nghị UBND 

tỉnh bãi bỏ nội 

dung thu quỹ 

ANQP tại Quyết 

định số 

191/2014/QĐ -

UBND ngày 

15/01/2014 của 

UBND tỉnh. 

 - 

Giao Sở Tài chính tham 

mưu, báo cáo kiến nghị 

Chủ tịch UBND tỉnh trước 

ngày 05/3/2021. 

23 

Trịnh Thị Điền, 

thôn Thành Tiến,  

xã Thiệu Thành, 

huyện Thiệu Hóa. 

Khiếu nại, đề nghị 

cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử 

dụng đất cho gia 

đình bà 

 - 

Chủ tịch UBND tỉnh đã 

ban hành Quyết định số 

170/QĐ-UBND ngày 

13/01/2021 về giải quyết 

khiếu nại (lần hai) của bà 

Trịnh Thị Điền. 

Văn phòng tham mưu văn 

bản trả lời công dân. 

24 

Ngô Thị Dân và 02 

công dân, 

khu phố Hồng Thắng, 

phường Quảng Cư, 

thành phố Sầm Sơn. 

Đề nghị giải 

quyết bố trí đất tái 

định cư cho các 

hộ dân khi thu hồi 

đất thực hiện Dự 

 - 

Giao UBND thành phố 

Sầm Sơn chủ trì, phối hợp 

với Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Trung tâm phát 

triển quỹ đất tỉnh rà soát 

lại vụ việc, có văn bản trả 
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án Khu biệt thự 

cao cấp xã Quảng 

Cư. 

lời công dân, báo cáo kiến 

nghị Chủ tịch UBND tỉnh 

trước ngày 10/3/2021. 

25 

Nguyễn Thị Tuyết Hoa 

(ông Nguyễn Danh 

Thuật) 

P205, E9,  

phường Phương Mai, 

quận Hà Đông,  

thành phố Hà Nội 

Đề nghị giải 

quyết việc: Năm 

1995, các hộ mua 

đất của xã Quảng 

Đại, đã nộp tiền 

vào Ngân sách xã 

(có phiếu thu, có 

biên bản giao đất 

do Chủ tịch 

UBND xã Quảng 

Đại ký) nhưng 

đến nay không 

được bàn giao đất 

trên thực tế, 

UBND xã Quảng 

Đại cũng không 

trả lại tiền đã nộp. 

 

- 

Giao Thanh tra tỉnh chủ 

trì, phối hợp với Sở Tài 

nguyên và Môi trường, 

UBND thành phố Sầm 

Sơn xem xét nội dung 

đơn, kiểm tra lại việc giải 

quyết đề nghị của công 

dân, báo cáo kiến nghị 

Chủ tịch UBND tỉnh trước 

ngày 10/3/2021. 

 

Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Thanh tra tỉnh theo dõi, 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 tỉnh; 

- Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;    

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;                                                     

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;  

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- 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 thông báo; 

- Lưu: VT, BTCD.         

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
 

Cao Thanh Tùng 
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