
 

 

 

 

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

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

 Số: 78  /TB-UBND  Hương Thủy, ngày 04 tháng  5 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Thanh Minh,  

Chủ tịch UBND thị xãtại phiên họp soát xét tình hình  

giải quyết các Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã 
 

Ngày 28 tháng 4 năm 2022, đồng chí Nguyễn Thanh Minh – Chủ tịch UBND 

thị xã đã chủ trì phiên họp soát xét tình hình giải quyết các Ý kiến chỉ đạo của Chủ 

tịch UBND thị xã. Tham dự phiên họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị: TN&MT, 

QLĐT, Tư pháp, Thanh tra, Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai thị xã, Đại diện lãnh đạo các xã, phường: Phú Bài, Thủy Phương, 

Thủy Lương, Thủy Tân. 

Qua nội dung báo cáo tình hình và kết quả giải quyết các chỉ đạo của Chủ tịch 

UBND thị xã; các ý kiến tham gia của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tham 

dự, đồng chí Nguyễn Thanh Minh - Chủ tịch UBND thị xã đã kết luận, chỉ đạo cụ thể 

như sau: 

1. Đối với trường hợp của bà Hoàng Thị Bảo Hạnh 

Yêu cầu UBND phường Phú Bài chủ trì, phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ 

đất thị xã lập dự án giải phóng mặt bằng trình thị xã thẩm định; Trên cơ sở dự án giải 

phóng mặt bằng do UBND phường Phú Bài lập, phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã 

tham mưu UBND thị xã bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện; Thời gian hoàn thành, báo 

cáo kết quả cho UBND thị xã trước ngày 20/5/2022. 

2. Đối với trường hợp của bà Nguyễn Thị Hiên (phường Phú Bài, thị xã Hương 

Thủy) 

Giao UBND phường Phú Bài chủ trì mời các bên liên quan cùng phòng Tài 

nguyên và Môi trường thị xã, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã tổ chức hòa 

giải, hướng dẫn thủ tục hiến đất mở đường theo quy định. Trường hợp các bên không 

thống nhất được thì hướng dẫn giải quyết tại Tòa án nhân dân thị xã; Thời gian hoàn 

thành, báo cáo kết quả cho UBND thị xã trước ngày 20/5/2022. 

3. Đối với trường hợp của ông Lê Văn La (Tân Tô, Thủy Tân, thị xã Hương 

Thủy); bà Võ Thị Mỹ (số 205A đường Sóng Hồng, Thủy Châu, thị xã Hương 

Thủy); ông Phạm Văn Thôn (Tân Tô, Thủy Tân, thị xã Hương Thủy).  

Giao UBND xã Thủy Tân chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi 

trường thị xã bố trí quỹ đất, hoàn thiện phương án đổi đất cho các hộ gia đình nêu 

trên; Báo cáo UBND thị xã xem xét, phê duyệt trước ngày 20/5/2022. 

4. Trường hợp cùa bà Đào Thị Diện (xã Vinh An, huyện Phú Vang) 
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Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã trên cơ sở Báo cáo số 54/BC-

UBND ngày 28/4/2022 của UBND phường Thủy Lương; Tờ trình số 103/TTr-

UBND ngày 28/4/2022 của UBND phường Thủy Lương về việc xem xét phương 

án giao đất theo hình thức bồi thường bằng việc giao đất (đổi đất) cho ông, bà Phan 

Chớ - Đào Thị Diện thường trú tại xã Vinh An, huyện Phú Vang, tham mưu giải 

quyết và báo cáo UBND thị xã trước ngày 20/5/2022.  

5. Trường hợp ông Nguyễn Xuân Lạc, giao UBND phường Thuỷ Lương và 

phòng Tài nguyên – Môi trường thị xã thực hiện theo nội dung đã thống nhất tại 

phiên đối thoại ngày 05/3/2022 và Công văn số 508/UBND-TTr ngày 25/3/2022 

của UBND thị xã về việc giao nhiệm vụ giải quyết trường hợp của ông Nguyễn 

Xuân Lạc, báo cáo kết quả giải quyết về UBND thị xã trước 25/5/2022. 

6. Trường hợp ông Hồ Vũ Phúc (phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) 

Giao UBND phường Thủy Phương chủ trì, phối hợp Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai thị xã trả lời đơn đến ông Hồ Vũ Phúc theo quy định. Báo cáo 

UBND thị xã trước ngày 15/5/2022. 

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

nhân dân các xã, phường biết và tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần tham dự; 

- CT; PCT UBND thị xã; 

- CVP; PCVP UBND thị xã; 

- UBND các xã, phường: Phú Bài;  

Thủy Phương; Thủy Lương; Thủy Tân; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Cửu Ngọc 
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