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    Số 119-GM/TU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

         Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 4 năm 2021 
 

 
 

GIẤY MỜI 
 

 

Đại diện Thường trực Tỉnh ủy và đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tổ 

chức tiếp dân định kỳ tháng 4 năm 2021. 

Thời gian: Bắt đầu từ  07 giờ 30, ngày 15 tháng 4 năm 2021. 

Địa điểm: Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh, số 81, đường Nguyễn Du, 

thành phố Hà Tĩnh. 

Thành phần: Kính mời: 

- Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Một đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. 

- Đồng chí Phó Trưởng Đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Ban 

Tổ chức, Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh. 

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh.  

- Các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân: huyện Hương Khê, Thạch Hà; 

thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh.  

Đề nghị: 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện kết luận, chỉ 

đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại các phiên tiếp dân định kỳ nhưng chưa 

được giải quyết dứt điểm; kết quả tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn gửi đến Tỉnh 

ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy. 

- Ban Tiếp công dân tỉnh chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện kết luận, 

chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại các phiên tiếp dân định kỳ 

nhưng chưa được giải quyết dứt điểm; phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy 

hướng dẫn công dân đăng ký và tiếp nhận đơn thư của công dân; chuẩn bị các 

điều kiện tổ chức phiên tiếp dân. 

- Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê báo cáo kết quả giải quyết vụ 

việc ông Đinh Hữu Nghĩa, xóm 6, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê đại diện 

cho 08 hộ gia đình, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất nhưng không phải nộp tiền sử dụng đất. 
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- Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà báo cáo về việc giải quyết đơn của 

các công dân: Văn Ngọc Hùng, Văn Ngọc Thanh, Dương Hữu Quang cùng 

một số hộ dân trú tại xóm 14, thôn Đồng Xuân, xã Thạch Xuân, huyện Thạch 

Hà, khiếu nại, phản ánh Ủy ban nhân dân xã Thạch Xuân lấy đất trong vườn 

các hộ (đã khai hoang trước đây) làm quỹ đất dự phòng 5% của xã để quy 

hoạch đất ở, chia cho các hộ dân khác; không công nhận đất có nguồn gốc đất 

trước năm 1980 cho các hộ. 

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Thanh tra 

tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan báo cáo kết quả và 

hướng giải quyết dứt điểm vụ việc bà Nguyễn Thị Châu, tổ dân phố 2, phường 

Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh Châu tố cáo ông Bùi Hữu Sơn, nguyên Phó Chủ 

tịch và một số cán bộ Ủy ban nhân dân xã Đại Nài (nay là phường Đại Nài, 

thành phố Hà Tĩnh) có vi phạm trong quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt 

bằng; không nhất trí với nội dung Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh trả lời tại 

Văn bản trả lời số 2920/UBND-TTr, ngày 27/11/2020. 

- Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh báo cáo kết quả giải quyết và lý do 

chậm thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến vụ việc ông 

Phan Công Sửu, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Văn Thắng (trú tại thôn Trần Phú), 

Nguyễn Văn Danh (trú tại thôn Tân Hà), phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, đề 

nghị chính quyền địa phương thi hành các Quyết định: Số 225/QĐ-UBND, số 

226/QĐ-UBND, số 227/QĐ/UBND và số 228/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về giải quyết khiếu nại lần 2 của công dân. 

(Các đơn vị gửi báo cáo cho các thành phần dự họp trước 10 giờ 00 

ngày 14/4/2021. Ban Tiếp công dân tỉnh phối hợp với chính quyền địa 

phương tin mời các công dân nêu trên có mặt đúng giờ tại phiên tiếp dân. Ban 

Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc các đơn vị báo cáo; đồng thời tổng hợp, 

chuẩn bị nội dung để đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

tỉnh xem xét, kết luận tại phiên tiếp dân (gửi qua Văn phòng Tỉnh ủy trước 15 

giờ 00, ngày 14/4/2021).  

- Công an tỉnh chỉ đạo Công an thành phố Hà Tĩnh đảm bảo an ninh, trật 

tự tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. 

- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cử phóng viên đưa tin. 
 
 

Nơi nhận:                                                                           
- Như thành phần mời, 
- Thường trực Tỉnh ủy, (báo cáo) 

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, 

- Ủy ban nhân dân tỉnh, 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy,  

- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Công an tỉnh, 

- UBND: huyện Hương Khê, Thạch Hà, 

  thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh, 

- Ban Tiếp công dân tỉnh, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(Đã ký) 

 

 

Trần Đình Thuyên 
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