
 

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 6 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 30 tháng 6 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 18 vụ, 38 lượt người. Trong đó: Khiếu nại 06 vụ, tố cáo 02 vụ, phản 

ánh, kiến nghị 10 vụ.  

Số vụ đến lần đầu: 05 vụ.  

Số vụ đến nhiều lần: 13 vụ. 

Về đất đai: 17 vụ. 

Về chính sách xã hội: 1 vụ. 

Số vụ đông người: 3 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 

Mai Thị Ký, 

Bùi Văn Mạnh, 

Bùi Văn Hùng 

đội 3,  

phường Đông Sơn,  

thị xã Bỉm Sơn 

Đề nghị giải 

quyết việc Nhà 

máy xi măng 

Long Sơn gây ô 

nhiễm môi 

trường, ảnh 

hưởng đến đời 

sống của các hộ 

dân. Các hộ đề 

 + 

- Sở Tài nguyên và Môi 

trường đang báo cáo xin ý 

kiến Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. Nếu Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

đồng ý phương án tái định 

cư thì thực hiện, trường 

hợp không đồng ý UBND 

tỉnh sẽ chỉ đạo làm việc 
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nghị bố trí tái 

định cư. 

giữa các ngành, doanh 

nghiệp để xử lý vụ việc. 

Công dân chờ kết quả. 

- Giao Văn phòng UBND 

tỉnh tham mưu tổ chức 

họp với các ngành, đơn vị 

liên quan trước ngày  

20/7/2020 để giải quyết và 

trả lời công dân. 

2 

Nguyễn Đình Tớn, 

Nguyễn Văn Đểnh, 

Tạ Trường Thiện 

thôn Phúc Lâm 

thị trấn Lam Sơn, 

huyện Thọ Xuân. 

Đề nghị thực hiện 

Dự án Khu di tích 

lịch sử Lam Kinh 
 + 

- UBND tỉnh đã có Công 

văn số 8052/UBND-TD 

ngày 22/6/2020 đôn đốc 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

báo cáo kết quả tham mưu 

bố trí kinh phí bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư cho các 

hộ dân thuộc Dự án khu 

DTLS quốc gia Lam 

Kinh; báo cáo Chủ tịch 

UBND tỉnh trước ngày 

10/7/2020. Công dân chờ 

kết quả. 

- Giao Văn phòng UBND 

tỉnh tham mưu tổ chức 

họp với các ngành, đơn vị 

liên quan trước ngày 

20/7/2020 để xem xét, 

giải quyết và có văn bản 

trả lời công dân. 

3 

Nguyễn Văn Khánh 

Nguyễn Văn Long 

(con trai ông Nguyễn 

Văn Khoa) 

khu phố Sơn Hải, 

phường Trung Sơn, 

thành phố Sầm Sơn. 

Đề nghị thiết lập 

hồ sơ cấp Giấy 

chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho 

gia đình ông 

 + 

Giao Sở Tài nguyên và 

Môi trường nghiên cứu 

nội dung đơn của công 

dân và đề nghị của  

UBND thành phố Sầm 

Sơn tại Công văn số 

2218/UBND-TNMT ngày 

11/6/2020, tham mưu, báo 

cáo kiến nghị biện pháp 

giải quyết trước ngày 

01/8/2020 

4 

Cao Văn Sơn và một 

số công dân  

xã Công Chính,  

huyện Nông Cống 

Khiếu nại bồi 

thường GPMB 

Dự án cao tốc Bắc 

Nam 

-  

 

Chuyển đơn đến UBND 

huyện Nông Cống xem 

xét, giải quyết theo quy 

https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/str/7FC394B07CC0B0E84725858F00014F8E?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/str/7FC394B07CC0B0E84725858F00014F8E?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/str/7FC394B07CC0B0E84725858F00014F8E?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/str/7FC394B07CC0B0E84725858F00014F8E?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/str/7FC394B07CC0B0E84725858F00014F8E?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/str/7FC394B07CC0B0E84725858F00014F8E?OpenDocument
https://qlvb.thanhhoa.gov.vn/VBdi.nsf/str/7FC394B07CC0B0E84725858F00014F8E?OpenDocument
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 định của pháp luật, có văn 

bản trả lời công dân, báo 

cáo Chủ tịch UBND tỉnh 

trước ngày 01/8/2020. 

5 

Lê Thị Lặp,  

Lường Viết Thật, 

Lường Thị Thương 

và một số công dân 

thôn Định Kim,  

xã Tân Phúc,  

huyện Nông Cống. 

Đề nghị giải 

quyết bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu 

hồi đất thực hiện 

Dự án cao tốc Bắc 

Nam  

-  

Chuyển đơn đến UBND 

huyện Nông Cống xem 

xét, giải quyết, có văn bản 

trả lời công dân, báo cáo 

Chủ tịch UBND tỉnh trước 

ngày 01/8/2020. 

6 

Nguyễn Đình Phú và  

một số công dân 

thôn Sơn,  

xã Đông Lĩnh,  

thành phố Thanh Hóa 

Tố cáo việc hộ 

ông Thúy lấn 

chiếm đường đi 

chung, mương 

thoát nước vào 

khu nghĩa địa. 

Không đồng ý 

Quyết định số 

719/QĐ-UBND 

ngày 21/01/2020 

của UBND thành 

phố Thanh Hóa.  

-  

Giao Thanh tra tỉnh xem 

xét nội dung đơn và quá 

trình giải quyết vụ việc, 

báo cáo kiến nghị Chủ 

tịch UBND tỉnh trước 

ngày 20/7/2020 

7 

Công ty Luật TNHH 

Đại Nam ở số 25, 

Huỳnh Thúc Kháng, 

phường Yết Kiêu, 

quận Hà Đông,  

thành phố Hà Nội 

(nhận bảo vệ quyền lợi 

cho ông Lê Văn Thịnh 

thôn Thạch Bắc, 

xã Quảng Trạch, 

huyện Quảng Xương) 

 

- Khiếu nại việc 

UBND huyện 

Quảng Xương 

không sang tên 

Quyền sử dụng 

đất cho công dân. 

- Công ty Luật 

Đại Nam nêu: 

Không có việc 

ông Thịnh đồng ý  

dừng thực hiện 

chuyển quyền sử 

dụng đất (do 

không có đủ cơ sở 

để giải quyết) 

theo Văn bản số 

102/UBND-VP 

ngày 12/6/2020 

của UBND huyện 

Quảng Xương. 

-  

Hướng dẫn Công ty Luật 

TNHH Đại Nam nghiên 

cứu Văn bản số 

102/UBND-VP ngày 

12/6/2020 của UBND 

huyện Quảng Xương. Nếu 

không đồng ý thì có văn 

bản nêu rõ nội dung 

không đồng ý và gửi 

UBND tỉnh chỉ đạo xử lý. 
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8 

Nguyễn Thị Vịnh, 

Trịnh Thị Hà 

thôn Phác Đồng, 

xã Thiệu Công, 

huyện Thiệu Hóa. 

Không đồng ý  

Thông báo số 

893/TB-UBND 

ngày 19/5/2020 

của UBND huyện 

Thiệu Hóa về kết 

quả giải quyết nội 

dung tố cáo của 

công dân xã Thiệu 

Công 

 + 

Giao Thanh tra tỉnh rà 

soát vụ việc, báo cáo kiến 

nghị Chủ tịch UBND tỉnh 

trước ngày 01/8/2020. 

9 

Trịnh Thị Hà, 

Thiều Đình Thiệp 

thôn Thành Đồng,  

xã Thiệu Công, 

huyện Thiệu Hóa 

Đề nghị giải 

quyết việc UBND 

xã Thiệu Công tự 

ý lấy đất của các 

hộ giao cho người 

khác. 

 + 

Chuyển đơn đến UBND 

huyện Thiệu Hóa xem xét, 

giải quyết, báo cáo Chủ 

tịch UBND tỉnh trước 

ngày 05/8/2020. 

10 

Nguyễn Quang Bá, 

Phạm Thị Cơ 

thôn Minh Thượng,  

xã Thiệu Công, 

huyện Thiệu Hóa  

Khiếu nại Quyết 

định số 2150/QĐ-

UBND ngày 

04/5/2020 của 

Chủ tịch UBND 

huyện Thiệu Hóa. 

-  

Giao Thanh tra tỉnh xác 

minh, kết luận, kiến nghị 

Chủ tịch UBND tỉnh giải 

quyết trước ngày 

01/8/2020. 

 

11 

Hách Thị Long 

thôn Thành Tiến, 

xã Thiệu Thành,  

huyện Thiệu Hóa 

Đề nghị cấp lại 

Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 

cho gia đình bà. 

 + 

UBND tỉnh đã có Công 

văn số 8518/UBND-TD 

ngày 30/6/2020 trả lời bà 

Hách Thị Long.  

Giải thích cho công dân. 

12 

Nguyễn Thị Hồ 

thôn Thành Đức,  

xã Thiệu Thành, 

huyện Thiệu Hóa 

Khiếu nại Quyết 

định số 2147/QĐ-

UBND ngày 

04/5/2020 của 

Chủ tịch UBND 

huyện Thiệu Hóa 

về việc giải quyết 

khiếu nại của bà 

Nguyễn Thị Hồ 

 + 

Giao Thanh tra tỉnh xác 

minh, kết luận, kiến nghị 

Chủ tịch UBND tỉnh giải 

quyết trước ngày 

01/8/2020. 

 

13 

Trịnh Thị Màu 

thôn Thành Bảo,  

xã Thiệu Thành, 

huyện Thiệu Hóa 

Khiếu nại Quyết 

định số 2149/QĐ-

UBND ngày 

04/5/2020 của 

Chủ tịch UBND 

huyện Thiệu Hóa 

về việc giải quyết 

khiếu nại của bà 

 + 

Giao Thanh tra tỉnh xác 

minh, kết luận, kiến nghị 

Chủ tịch UBND tỉnh giải 

quyết trước ngày 

01/8/2020. 
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Trịnh Thị Màu 

14 

Nguyễn Thị Gấm 

thôn Thành Tiến,  

xã Thiệu Thành, 

huyện Thiệu Hóa 

Đề nghị giải 

quyết việc UBND 

xã Thiệu Thành 

lấy một phần thửa 

đất của gia đình 

bà giao cho người 

khác. 

 + 

UBND tỉnh đã có Công 

văn số 8553/UBND-TD 

ngày 30/6/2020 chỉ đạo 

UBND huyện Thiệu Hóa 

tổ chức đối thoại với công 

dân và cung cấp các hồ 

sơ, tài liệu theo đề nghị 

của công dân, báo cáo 

Chủ tịch UBND tỉnh trước 

ngày 30/7/2020. 

15 

Trần Thị Quế 

thôn Thành Tiến,  

xã Thiệu Thành, 

huyện Thiệu Hóa 

Đề nghị giải 

quyết việc UBND 

xã Thiệu Thành 

lấy một phần đất  

của gia đình bà 

giao cho người 

khác. 

 + 

UBND tỉnh đã có công 

văn số 8554/UBND-TD 

ngày 30/6/2020 chỉ đạo 

UBND huyện Thiệu Hóa 

tổ chức đối thoại với công 

dân và cung cấp các hồ 

sơ, tài liệu theo đề nghị 

của công dân, báo cáo 

Chủ tịch UBND tỉnh trước 

ngày 30/7/2020. 

16 

Nguyễn Văn Thường 

thôn Thành Bảo,  

xã Thiệu Thành,  

huyện Thiệu Hóa 

Đề nghị chỉ đạo 

UBND huyện 

Thiệu Hóa xác 

minh, kết luận nội 

dung tố cáo  

UBND xã Thiệu 

Thành năm 2013 

thu 25.620.000đ 

nhưng không làm 

thủ tục chuyển 

mục đích sử dụng 

đất cho gia đình 

ông 

 + 

UBND tỉnh đã có Công 

văn số 8545/UBND-TD 

ngày 30/6/2020  chỉ đạo 

UBND huyện Thiệu Hóa 

làm việc với ông Thường 

xác định đúng nội dung 

đơn để giải quyết theo 

thẩm quyền, có văn bản 

trả lời công dân và báo 

cáo Chủ tịch UBND tỉnh 

trước ngày 30/7/2020. 

17 

Nguyễn Thị Nga 

thôn 1,  

thị trấn Vân Du,  

huyện Thạch Thành 

Đề nghị giải 

quyết chi trả tiền 

hỗ trợ xây dựng 

nhà ở cho ông 

Nguyễn Văn Lịch 

(bố của bà) là 

người có công với 

cách mạng. 

 + 

UBND tỉnh đã có Công 

văn số 7770/UBND ngày 

16/6/2020 chuyển đơn đến 

UBND huyện Thạch 

Thành kiểm tra, giải quyết 

theo quy định, báo cáo 

Chủ tịch UBND tỉnh trước 

ngày 15/7/2020. 
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Công dân chờ kết quả. 

18 

Nguyễn Ngọc Hùng 

số nhà 38,  

đường Nguyễn Nhữ 

Soạn,  

phường Phú Sơn, 

thành phố Thanh Hóa 

Khiếu nại việc 

UBND thành phố 

Thanh Hóa cấp 

Giấy phép xây 

dựng cho đơn vị 

Viettel xây dựng 

trạm thu phát 

sóng sai quy định. 

 + 

Giao Sở Thông tin Truyền 

thông chủ trì phối hợp với 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường, UBND thành phố 

Thanh Hóa kiểm tra, căn 

cứ quy định của pháp luật, 

có văn bản trả lời công 

dân và báo cáo Chủ tịch 

UBND tỉnh trước ngày 

01/8/2020. 
 

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 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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