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ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN LÝ NHÂN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /BC-UBND Lý Nhân, ngày        tháng 3  năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Kết quả tiếp công dân ngày 10 tháng 3 năm 2022 

 

I. Thành phần tham gia tiếp dân gồm:  

- Phiên tiếp buổi Sáng: Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì; 

- Phiên tiếp buổi Chiều: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì; 

- Ban pháp chế HĐND huyện, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy; 

- Các ngành: Công an huyện, Ban Tiếp công dân huyện, phòng Tài nguyên & 

Môi trường huyện, Thanh tra huyện. 

II. Kết quả tiếp dân 

Ngày 10 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân đã tiếp 08 lượt 

công dân, gồm: 

1. Bà Nguyễn Thị Hương, thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý 

Nội dung: Phản ánh việc gia đình bà đã sử dụng đất từ năm 1990 nhưng đến 

nay vẫn chưa được cấp GCNQSDĐ đối với diện tích đất thổ cư, trong khi các hộ xung 

quanh đã được cấp GCNQSDĐ. 

Ủy ban nhân dân huyện giao Ban Tiếp công dân huyện phối hợp với các ngành 

chuyên môn của huyện tham mưu cho UBND huyện tổ chức Hội nghị làm việc với 

UBND xã Đạo Lý để thống nhất phương án giải quyết dứt điểm nội dung của công dân.  

2. Bà Đỗ Thị Điệp, thôn 7, xã Chính Lý 

Nội dung: Phản ánh việc hộ ông Đỗ Văn Hạnh ngăn cản không cho gia đình bà 

sử dụng ngõ công để đi vào diện tích đất của gia đình bà. 

Ủy ban nhân dân huyện giao UBND xã Chính Lý kiểm tra, làm rõ nội dung 

công dân phản ánh, ban hành văn bản trả lời công dân, có biện pháp xử lý kịp thời đối 

với hành vi ngăn cản việc sử dụng ngõ công của hộ ông Hạnh theo quy định (nếu có). 

Báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Ban Tiếp công dân huyện, Thanh tra huyện, 

phòng Tài nguyên&MT huyện). 

3. Bà Nguyễn Thị Hoa, thôn 2 Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ 

Nội dung: Phản ánh việc gia đình bà được Nhà nước giao quyền sử dụng 

198m2 đất nông nghiệp tại xứ đồng Thâm Tuấn. Năm 2005, gia đình bà cho gia đình 

ông Nam đấu khoán diện tích nêu trên nhưng đến khi thực hiện dồn đổi ruộng đất 

năm 2013, xóm tự ý cắt dện tích đất trên của gia đình bà. 

Ủy ban nhân dân huyện giao UBND thị trấn Vĩnh Trụ kiểm tra, làm rõ nội 

dung phản ánh của công dân, ban hành văn bản trả lời công dân và báo cáo kết quả về 

Ủy ban nhân dân huyện (qua Ban Tiếp công dân huyện, Thanh tra huyện, phòng Tài 

nguyên&MT huyện). 
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4. Ông Nguyễn Văn Tuấn, thôn 3 Thượng Vỹ, xã Nhân Chính 

Nội dung: Phản ánh việc UBND xã Nhân Chính san lấp diện tích đất mương 

thoát nước phía sau diện tích đất của gia đình ông và một số hộ dân khác làm ảnh 

hưởng tới việc tiêu thoát nước. 

Tại phiên tiếp dân, UBND huyện đã thông báo cho ông Tuấn biết ngày 

25/01/2022, UBND xã Nhân Chính đã có Báo cáo số 94/BC-UBND báo cáo kết quả 

giải quyết nội dung phản ánh của ông Tuấn. Theo UBND xã báo cáo việc ông Tuấn 

cho rằng UBND xã Nhân Chính san lấp diện tích đất mương thoát nước phía sau diện 

tích đất của gia đình ông và một số hộ dân khác làm ảnh hưởng tới việc tiêu thoát 

nước là không có cơ sở. Tuy nhiên, ông Tuấn không nhất trí với nội dung báo cáo của 

UBND xã Nhân Chính. 

Ủy ban nhân dân huyện giao UBND xã Nhân Chính kiểm tra, rà soát lại một 

lần nữa nội dung phản ánh của công dân. Trên cơ sở đó ban hành văn bản trả lời công 

dân theo quy định của pháp luật và Báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Ban Tiếp 

công dân huyện, Thanh tra huyện, phòng Tài nguyên&MT huyện). 

5. Ông Nguyễn Văn Hiển, thôn 4, xã Nhân Nghĩa 

Nội dung: Đề nghị được sử dụng diện tích đất công ích tiếp giáp với diện tích 

đất thổ cư của gia đình như các hộ dân khác. 

Tại phiên tiếp dân, UBND huyện đã thông báo cho ông Hiển biết ngày 

08/3/2022, UBND xã Nhân Nghĩa đã có Báo cáo số 06/BC-UBND báo cáo kết quả 

giải quyết nội dung đề nghị của công dân. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân xã chưa ban 

hành văn bản trả lời, công dân theo quy định. 

Ủy ban nhân dân huyện giao UBND xã Nhân Nghĩa kiểm tra, rà soát lại một 

lần nữa nội dung đề nghị của công dân. Trên cơ sở đó ban hành văn bản trả lời công 

dân theo quy định của pháp luật và Báo cáo kết quả về UBND huyện. (qua Ban Tiếp 

công dân huyện, Thanh tra huyện, phòng Tài nguyên&MT huyện). 

6. Ông Lê Văn Thắng, vợ là Lê Thị Mận, thôn 5, xã Chính Lý 

Nội dung: Phản ánh việc năm 2009, gia đình ông có nộp số tiền 10 triệu đồng 

cho UBND xã Chính Lý để được cấp GCNQSDĐ diện tích 100m2 đất thổ cư. Tuy 

nhiên đến nay, gia đình vẫn chưa được nhận GCNQSDĐ đối với diện tích nêu trên. 

Đối với nội dung này của ông Thắng, bà Mận, UBND xã Chính Lý đã có Báo 

cáo số 65/BC-UBND ngày 27/10/2020 báo cáo kết quả giải quyết nội dung đề nghị 

của ông Thắng, bà Mận. Theo UBND xã báo cáo, UBND xã đã mời ông Thắng, bà 

Mận tới làm việc để hướng dẫn gia đình làm hồ sơ kê khai để trình cấp có thẩm quyền 

cấp GCNQSDĐ theo quy định. Ông Thắng cũng đã nhất trí với nội dung hướng dẫn 

của UBND xã. Tuy nhiên đến nay, ông Thắng, bà Mận tiếp tục đề nghị UBND huyện 

chỉ đạo giải quyết. 

Ủy ban nhân dân huyện giao phòng Tài nguyên &MT huyện chủ trì, phối hợp 

với UBND xã Chính Lý rà soát lại toàn bộ hồ sơ có liên quan, tham mưu cho UBND 
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huyện chỉ đạo giải quyết dứt điểm nội dung đề nghị của công dân theo quy định của 

pháp luật. 

7. Bà Trần Thị Hải Yến, thôn Thọ Hoành Nguyên, xã Trần Hưng Đạo 

Nội dung: Phản ánh việc đình bà có nộp cho UBND xã Nhân Hưng cũ (nay là 

xã Trần Hưng Đạo) số tiền 16 triệu đồng để mua 200m2 đất thổ cư. Gia đình bà đã sử 

dụng ổn định nhưng đến nay vẫn chưa được Nhà nước cấp GCNQSDĐ theo quy định.  

Ủy ban nhân dân huyện giao UBND xã Trần Hưng Đạo kiểm tra, làm rõ nội 

dung công dân phản ánh. Trên cơ sở đó ban hành văn bản trả lời công dân và báo cáo 

kết quả về UBND huyện (qua Ban Tiếp công dân huyện, Thanh tra huyện, phòng Tài 

nguyên&MT huyện). 

Ủy ban nhân dân huyện giao phòng Tài nguyên&MT huyện đôn đốc, hướng 

dẫn UBND xã Trần Hưng Đạo triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân 

dân huyện. 

8. Ông Trần Văn Lễ, Tổ dân phố Vĩnh Thịnh, thị trấn Vĩnh Trụ 

Nội dung: Đề nghị tách diện tích đất của gia đình ông tại tờ bản đồ số 10 thửa 

số 9 theo quy định của pháp luật. 

Đối với nội dung đề nghị của ông Lễ liên quan đến việc triển khai thực hiện Kết 

luận thanh tra số 31/KL-TTr ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Thanh tra tỉnh Hà Nam. 

Đến nay, UBND huyện đang chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp với UBND thị 

trấn Vĩnh Trụ triển khai thực hiện nội dung Kết luận thanh tra theo quy định. Trong thời 

gian tới, UBND huyện sẽ tổ chức Hội nghị chuyên đề với UBND thị trấn Vĩnh Trụ để 

thống nhất nội dung triển khai thực hiện. Căn cứ kết quả buổi làm việc UBND huyện sẽ 

có báo cáo để xin ý kiến của UBND tỉnh Hà Nam để tổ chức thực hiện. 

Trên đây là kết quả tiếp công dân ngày 10 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân 

huyện yêu cầu các ngành chức năng của huyện được giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện các công văn chỉ đạo của UBND huyện, tập 

trung nghiên cứu, xác minh để giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền và 

trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời phải chịu trách nhiệm 

trước Lãnh đạo UBND huyện nếu để các vụ việc tiếp tục kéo dài, gây bức xúc cho 

công dân. Sau mỗi vụ việc phải báo cáo kịp thời về cơ quan Thanh tra huyện và Ban 

Tiếp công dân huyện để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân huyện./. 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh Hà Nam; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh Hà Nam; 

- Thường trực HU, TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các ngành có liên quan; 

- Lưu: VT, BTD. 
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Thăng 
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