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Ngày 05/5/2022, đồng chí Nguyễn Xuân Tuyển, Chủ tịch UBND huyện chủ 

trì tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của huyện; tham gia tiếp có: đại biểu 

HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Thanh tra huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện, Hội Nông dân huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Tiếp công dân huyện. 

Sau khi nghe các công dân trình bày và ý kiến phát biểu của các cơ quan, đơn vị 

tham gia tiếp công dân, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã kết luận như sau: 

1. Ông Đỗ Văn Vinh, thôn 21, xã Khánh Trung phản ánh Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai huyện chậm trả kết quả đo đạc thửa đất số 158, tờ bản đồ 

số 35 cho gia đình ông Vinh tại xã Khánh Trung.  

Việc giải quyết đơn yêu cầu đo đạc đất của ông Vinh trong thời gian qua 

chưa thực hiện được do còn có sự tranh chấp mốc giới giữa thửa đất của gia đình 

ông Vinh và gia đình bà Nguyễn Thị Vinh, hộ liền kề. Chủ tịch UBND huyện đề 

nghị ông Vinh liên hệ UBND xã Khánh Trung để đề nghị giải quyết tranh chấp 

đất đai giữa gia đình ông Đỗ Văn Vinh và gia đình bà Nguyễn Thị Vinh. 

2. Ông Lại Minh Cường, phố Trung Lân, thị trấn Yên Ninh đề nghị chuyển 

mục đích sử dụng 172 m
2
 đất ao thành đất ở cho gia đình ông Cường tại phố 

Trung Lân, thị trấn Yên Ninh. 

Về việc này, Chủ tịch UBND huyện hướng dẫn ông Cường liên hệ thị trấn 

Yên Ninh để được xem xét, giải quyết. 

3. Bà Đinh Thị Hồng, thường trú tại số 02, ngõ 36, đường Cầu Rào, thị trấn 

Yên Ninh phản ánh việc Giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất có diện tích 

30m
2
 tại đường Cầu Rào, thị trấn Yên Ninh của gia đình bà Hồng được cấp cho bà 

Nguyễn Thị Hương (con dâu của bà Hồng) khi chưa có sự đồng ý của bà Hồng. 

Về việc này, Chủ tịch UBND huyện hướng dẫn bà Hồng liên hệ UBND thị 

trấn Yên Ninh để được xem xét, giải quyết. 

4. Ông Nguyễn Văn Bằng, thường trú tại xóm 1, xã Khánh Nhạc đề nghị 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất tại xóm 5, xã Khánh Nhạc cho gia 

đình ông Bằng. 



2 

 

Về việc này, Chủ tịch UBND huyện hướng dẫn ông Bằng liên hệ UBND xã 

Khánh Nhạc để được xem xét, giải quyết. 

5. Ông Đinh Đức Dụ, thường trú tại phố 2, thị trấn Yên Ninh đề nghị cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với 03 thửa đất tái định cư của gia đình ông 

Dụ được giao năm 2016 để GPMB dự án Xây dựng tuyến đường nội thị T11, thị 

trấn Yên Ninh.  

Về việc này, Chủ tịch UBND huyện giao UBND thị trấn Yên Ninh chủ trì 

phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu xem xét, giải quyết theo 

quy định của pháp luật. 

6. Ông Lê Văn Thuân, thường trú tại xóm 11, thôn Đức Hậu, xã Khánh 

Hồng đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở theo Quyết định giải 

quyết khiếu nại số 06/QĐ-GQKN ngày 12/10/2013 của UBND huyện Yên Khánh. 

Vụ việc ông Lê Văn Thuân đề nghị, UBND huyện đã có Văn bản số 

589/UBND-VP ngày 25/4/2022 giao phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ 

trì phối hợp với UBND xã Khánh Hồng tham mưu xem xét, giải quyết. Chủ tịch 

UBND huyện yêu cầu các đơn vị tập trung tham mưu giải quyết dứt điểm vụ việc, 

trả lời công dân và báo cáo kết quả về UBND huyện. 

Trên đây là kết quả tiếp công dân ngày 05/5/2022 tại Trụ sở Tiếp công dân 

huyện, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết 

theo thẩm quyền, trả lời công dân và báo cáo kết quả về UBND huyện theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; 

- Hội Nông dân huyện; 

- Công an huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Phòng TN&MT; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- UBND thị trấn Yên Ninh; 

- UBND xã: Khánh Trung, Khánh Nhạc, Khánh Hồng; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Việt Cường 
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