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THÔNG BÁO  

Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thanh Minh  

tại phiên đối thoại với các hộ dân xã Thủy Tân 

 

 

Ngày 25 tháng 02 năm 2022, đồng chí Nguyễn Thanh Minh – Chủ tịch UBND 

thị xã đã chủ trì phiên đối thoại liên quan đến nội dung kiến nghị của các hộ gia đình: 

Phạm Thị Đáo, Võ Thị Ngâu, Nguyễn Thị Xuân Thắng, Nguyễn Thị Trai, địa chỉ thôn 

Tân Tô, xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy tại phòng họp cơ quan HĐND&UBND thị 

xã.  

Tham dự phiên đối thoại 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, 

Phòng Tư pháp thị xã, Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị 

xã, UBND xã Thủy Tân, Trưởng ban Tiếp công dân thị xã; đại diện các hộ gia đình 

Phạm Thị Đáo, Võ Thị Ngâu, Nguyễn Thị Xuân Thắng, Nguyễn Thị Trai (thôn Tân 

Tô, xã Thủy Tân). 

Qua nội dung trình bày của đại diện các hộ gia đình và ý kiến của lãnh đạo các 

cơ quan, đơn vị tham dự, đồng chí Nguyễn Thanh Minh - Chủ tịch UBND thị xã đã 

kết luận, chỉ đạo cụ thể như sau: 

1. Giao cơ quan Thanh tra thị xã tham mưu UBND thị xã ban hành Quyết định 

thành lập Tổ xác minh gồm các thành phần đảm bảo đúng quy định; tổ chức kiểm tra, 

xác minh các thông tin liên quan đến nội dung kiến nghị, đề nghị của các hộ dân (đơn 

kiến nghị về việc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất ngày 31/12/2021) để báo cáo 

UBND thị xã trả lời cho người dân được biết.  

2. Ngày 20/01/2022 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Công văn số 

766/UBND-TD3 giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh rà soát, đề xuất hướng xử lý 
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dứt điểm và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 28/01/2022 về việc liên 

quan đến kiến nghị của các hộ dân Phạm Thị Đáo, Võ Thị Ngâu, Nguyễn Thị Xuân 

Thắng, Nguyễn Thị Trai nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả trả lời.  

UBND thị xã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã tham mưu UBND thị xã 

văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND 

tỉnh để có căn cứ trả lời cho các hộ dân. Hoàn thành trước ngày 01/3/2022. 

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 tham dự; 

- CT, PCT UBND thị xã;           

- VP: LĐ+CVPT lĩnh vực; 

- Lưu: VT.    

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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