
 

 

 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  THỊ XÃ HƯƠNG THỦY  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:  06  /TB-UBND  Hương Thủy, ngày  10  tháng 02 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Nội dung, kết quả làm việc của Chủ tịch UBND thị xã 

Nguyễn Thanh Minh tại buổi tiếp công dân định kỳ 

ở Trụ sở Tiếp công dân thị xã vào ngày 09/02/2022 

 

Ngày 09 tháng 02 năm 2022, đồng chí Nguyễn Thanh Minh – Chủ tịch 

UBND thị xã đã chủ trì buổi tiếp dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân thị xã (số 

749 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy). Tham dự buổi 

tiếp công dân có đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng HĐND&UBND thị 

xã, Thanh tra thị xã, Phòng TN&MT thị xã, Phòng QLĐT thị xã, Chi nhánh 

VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã, UBND xã Thủy Tân. 

Qua các ý kiến của công dân nêu tại buổi tiếp dân và ý kiến của các cơ 

quan liên quan; Đồng chí Nguyễn Thanh Minh - Chủ tịch UBND thị xã đã kết 

luận, chỉ đạo đối với những trường hợp cụ thể. Nội dung, kết quả buổi làm việc 

như sau: 

I. NHỮNG NỘI DUNG KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH CỦA CÔNG DÂN 

ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI, CHỈ ĐẠO TRỰC TIẾP TẠI BUỔI TIẾP DÂN 

1. Ông Lê Văn La, địa chỉ: Thôn Tân Tô, xã Thủy Tân, thị xã Hương 

Thủy; Bà Võ Thị Mỹ, địa chỉ: số 205A đường Sóng Hồng, phường Thủy Châu, 

thị xã Hương Thủy; Ông Phạm Văn Thôn, địa chỉ: Thôn Tân Tô, xã Thủy Tân, 

thị xã Hương Thủy cùng phản ánh, kiến nghị liên quan đến nguyện vọng xin đổi 

vị trí giao đất khi đã thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng không giao được đất tại 

thực địa vì vướng quy hoạch sân bay Phú Bài. Các hộ gia đình nói trên đã được 

UBND huyện Hương Thủy (nay là thị xã Hương Thủy) đồng ý giao đất theo 

Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND thị xã Hương Thủy 

về việc điều chỉnh Quyết định phê duyệt phương án phân lô khu đất để đấu giá 

nhận quyền sử dụng đất tại xã Thủy Tân. 

Qua nghe báo cáo của Phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã, Phòng 

Quản lý đô thị thị xã, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã, UBND xã 

Thủy Tân, để có cơ sở xem xét, giải quyết kịp thời quyền, lợi ích chính đáng của 

các hộ gia đình nói trên và đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật hiện 

hành, Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thanh Minh yêu cầu:  

Phòng Tài nguyên & Môi trường thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, xác minh thực tế, làm việc với địa phương, 

các hộ nêu trên thu thập tài liệu, chứng cứ để có cơ sở nghiên cứu, trả lời, hướng 

dẫn công dân theo quy định của pháp luật; UBND xã Thủy Tân chủ trì phối hợp 

với các cơ quan liên quan tham mưu bố trí quỹ đất, lập phương án đổi đất cho 

các hộ gia đình nêu trên. Báo cáo UBND thị xã trước ngày 14/02/2022. 
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2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhơn, địa chỉ: Lô K3, Nguyễn Huy Tưởng, 

phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy kiến nghị, phản ánh liên quan đến thủ tục 

hành chính về tách thửa, hợp thửa đối với thửa đất số 429, Tờ bản đồ số 22 của 

ông Võ Văn Sơn và bà Hồ Thị Bạch tại phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy 

(bà Nguyễn Thị Ngọc Nhơn là đại diện theo ủy quyền). 

Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thanh Minh ghi nhận ý kiến phản 

ánh, kiến nghị của Bà Nguyễn Thị Ngọc Nhơn và yêu cầu Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai thị xã tham mưu văn bản cho UBND thị xã gửi Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh, UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn về giải quyết thủ 

tục tách, hợp thửa đối với thửa đất nói trên, hoàn thành trước ngày 14/02/2022. 

II. TIẾP NHẬN ĐƠN THƯ CỦA CÔNG DÂN GỬI TẠI BUỔI TIẾP 

DÂN 

Không có công dân gửi đơn thư tại buổi tiếp. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Yêu cầu Thanh tra thị xã và Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chủ tịch 

UBND xã Thủy Tân căn cứ thẩm quyền, quy định pháp luật và nội dung chỉ đạo 

tại Thông báo này để xử lý, giải quyết các kiến nghị, phản ánh của công dân. 

2. Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã chỉ đạo Ban Tiếp công dân 

thị xã theo dõi việc thực hiện ý kiến chỉ đạo các trường hợp nêu trên. 

Ủy ban nhân dân thị xã thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và 

tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như thành phần tham dự; 

- CT, PCT UBND thị xã; 

- CVP, PCVP UBND thị xã; 

- UBND xã Thủy Tân; 

- Cổng TTĐT thị xã (để đăng tải); 

- Ban Tiếp công dân thị xã (để niêm yết); 

- Lưu: VT, BTCD thị xã. 

TL.CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÕNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÕNG 

 

 

 

 

Võ Quang Vinh 
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