UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THANH HOÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 108 /TB-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Thanh Hoá, ngày 31 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO
Tình hình tiếp dân theo lịch tháng 3 năm 2021 và ý kiến chỉ đạo của đồng chí
Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hoá.
Thực hiện lịch tiếp công dân thường kỳ tháng 3 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân
thành phố Thanh Hoá, ngày 31/3/2021. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy
ban nhân dân thành phố đã tiếp các công dân đến khiếu nại, tố cáo và phản ánh, kiến
nghị.
Tham gia buổi tiếp có đại diện lãnh đạo các phòng, ban TP: Văn phòng
HĐND và UBND; Thanh tra; Tư pháp; Tài nguyên và Môi trường; Quản lý đô
thị; Tài chính - Kế hoạch; Lao động, Thương binh và Xã hội; Ban Giải phóng mặt
bằng và Tái định cư; Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất; Ban Tiếp công dân
thành phố.
Tổng hợp tình hình tiếp công dân ngày 31/3/2021. Đồng chí Nguyễn Văn
Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo giải quyết như sau:
I. Tình hình công dân đến khiếu nại, tố cáo:
- Tổng số vụ việc công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề
nghị: 03 vụ việc, trong đó:
+ Khiếu nại:

00 vụ việc;

+ Tố cáo:

00 vụ việc;

+ Kiến nghị, đề nghị:

03 vụ việc;

- Số vụ công dân đến lần đầu:

01 vụ việc;

- Số vụ công dân đến nhiều lần:

02 vụ việc;

- Số vụ đông người:

00 vụ việc
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II. Ý kiến chỉ đạo giải quyết của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ
tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa:
Tóm tắt nội dung Đến Đến
TT
khiếu nại, tố cáo,
Ý kiến chỉ đạo
lần nhiều
kiến nghị, đề nghị đầu lần
Khổng Thị Luân, Đề nghị cấp lại Giấy
UBND thành phố đã có
địa chỉ: Thôn chứng nhận quyền sử
nhiều văn bản trả lời nội
1 Nguyên
Hạnh, dụng đất cho gia đình
X dung kiến nghị của công
phường
Đông bà tại phường Đông
dân. Tại hội nghị hướng
Lĩnh.
Lĩnh.
dẫn, giải thích công dân.
Giao UBND phường
Đông Thọ chủ trì, phối
hợp Ban QLDA đầu tư
xây dựng số 1, các phòng,
Phản ánh việc MB
đơn vị có liên quan kiểm
35, phường Đông
tra công tác cấp giấy
Thọ chưa giải phóng
chứng nhận quyền sử
mặt bằng, thành phố
Lê Thị Kỳ, địa chỉ:
dụng đất; hiện trạng ngõ
đã cấp Giấy CNQSD
SN 43/449, Bà
đi chung của các hộ; tình
2
đất cho gia đình khác X
Triệu,
phường
trạng ngập úng tại khu
dẫn đến nhà bà không
Đông Thọ
dân cư, xem xét, tham
có đường đi lại; phản
mưu giải quyết, trả lời
ánh tình trạng ngập
công dân theo quy định,
úng tại khu dân cư bà
báo cáo kết quả giải quyết
đang sinh sống.
đến Chủ tịch UBND
thành phố, Ban Tiếp công
dân thành phố trước
10/5/2021.
Đề nghị cấp Giấy
UBND thành phố đã lập
Trương
Tiến chứng nhận quyền sử
thủ tục cấp Giấy chứng
Dung, địa chỉ: dụng đất cho gia đình
nhận quyền sử dụng đất
3
X
phường
Quảng ông
tại
phường
cho ông, trong quá trình
Thành.
Quảng Thành, đất có
cấp giấy có vướng mắc
nguồn gốc nhận
liên quan đến việc xác
Họ và tên, địa chỉ
người khiếu tố

3
chuyển nhượng của
ông Lê Văn Quang,
bà Lê Thị Lựu.

định nghĩa vụ tài chính,
UBND thành phố đã
thành lập đoàn Thanh tra,
kiểm tra việc thực hiện
nghĩa vụ tài chính của
ông Lê Văn Quang đối
với lô đất chuyển nhượng
cho ông Trương Tiến
Dung, Thanh tra TP đang
tiến hành kiểm tra, xác
minh, đề nghị công dân
chờ kết quả.

Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của
đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố và tập trung giải
quyết dứt điểm các vụ việc, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố kết quả giải quyết
theo thời hạn đã được giao như trên.
Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân đôn đốc, kiểm tra,
theo dõi tiến độ và kết quả giải quyết các vụ việc đã được thông báo và báo cáo
Chủ tịch UBND thành phố biết để chỉ đạo giải quyết./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Ban Tiếp dân tỉnh;
- Thường trực Thành uỷ, HĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Các phòng, ban TP (t/h);
- Văn phòng HĐND và UBND TP;
- UBND các phường, xã (t/h);
- Ban Tiếp dân TP (theo dõi);
- Lưu: VT, VP.

(b/c)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Trọng Kiên

