
 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân  

ngày 26 tháng 10 năm 2022 

 

Ngày 26/10/2022, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh chủ 

trì tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, tham gia tiếp có Lãnh đạo 

các cơ quan, đơn vị: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Nội 

chính Tỉnh uỷ, Ban Tiếp công dân tỉnh và đại diện các cơ quan đơn vị: UBND 

thành phố Ninh Bình, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh 

uỷ, Hội Nông dân tỉnh. Sau khi nghe các công dân trình bày và ý kiến phát biểu 

của đại diện các cơ quan, đơn vị tham gia tiếp công dân, đồng chí Chủ tịch 

UBND tỉnh đã kết luận như sau: 

1. Vụ việc bà Trương Thị Cưu, số nhà 537, phố Mía Đông, phường 

Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình: 

- Đề nghị thực hiện Kết luận số 03/KL-UBND ngày 30/9/2021 của 

UBND xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư về giải quyết nội dung tố cáo hành vi vi 

phạm của ông Nguyễn Đình Ước trong quản lý, sử dụng đất.  

Về nội dung này, yêu cầu UBND huyện Hoa Lư tập trung chỉ đạo xử lý, 

giải quyết vụ việc theo đúng quy định; báo cáo kết quả xử lý, giải quyết về 

UBND tỉnh và thông báo kết quả giải quyết cho công dân được biết. 

- Phản ánh việc không trồng hoa, trồng cỏ tại khu vườn hoa, thảm cỏ 

phố Mía Đông, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình gây mất vệ sinh 

môi trường, không đảm bảo bảo mỹ quan; việc xây dựng 18 Kiot bán hàng tại 

khu vực chợ Mía, phường Ninh Khánh không đúng quy định.  

Về nội dung này, yêu cầu UBND thành phố Ninh Bình chỉ đạo kiểm tra, 

xem xét xử lý, giải quyết, trả lời công dân và báo cáo kết quả về UBND tỉnh 

theo quy định.  

- Kiến nghị, phản ánh việc ông Hoàng Nam, Bác sỹ công tác tại Trung 

tâm Pháp y, Sở Y tế Ninh Bình chưa được xem xét thăng hạng. 

Về nội dung này, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 

14/10/2021, Sở Nội vụ đã có Văn bản số 1153/SNV-TT trả lời nội dung đề nghị 

của bà Trương Thị Cưu. Tuy nhiên, đến nay nội dung đề nghị này chưa được 

xem xét giải quyết. UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế 

kiểm tra, xem xét, giải quyết, có văn bản trả lời công dân, báo cáo kết quả về 

UBND tỉnh. 

 ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH BÌNH  

 

 Số:       /TB- UBND 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

     Ninh Bình, ngày        tháng 10 năm 2022 



 2 

2. Vụ việc của ông Hoàng Trung Huyên, trú tại số nhà 304, đường Hải 

thượng Lãn Ông, phố Phúc Thịnh, phường Phúc Thành, thành phố Ninh 

Bình kiến nghị việc xử lý hành vi xây dựng công trình trái phép của ông 

Hoàng Trung Kiên tại phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình. 

Nội dung này, ngày 24/10/2022, Chủ tịch UBND thành phố Ninh Bình đã 

ban hành Quyết định số 4938/QĐ-CCXP về việc cưỡng chế thi hành quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hoàng Trung Kiên. UBND tỉnh yêu cầu 

UBND thành phố Ninh Bình tập trung chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm vụ việc 

theo quy định của pháp luật, thông báo kết quả xử lý cho Ông Hoàng Trung 

Huyên biết và báo cáo tiến độ thực hiện, kết quả giải quyết về UBND tỉnh.  

3. Vụ việc Ông Đinh Quang Lê, trú tại thôn 4, xã Phú Long, huyện 

Nho Quan đề nghị liên quan đến tiến độ thực hiện thu hồi đất nông nghiệp 

của gia đình ông để thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm giống gà chất 

lượng cao tại xã Phú Long của Công ty cổ phần giống chăn nuôi Miền Bắc; 

đồng thời phản ánh việc từ năm 2010 đến nay, gia đình ông bị hạn chế hoạt 

động sản xuất nông nghiệp (không được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, không được trồng cây lâu năm…). 

Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 

trường, UBND huyện Nho Quan kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh về tiến độ thực 

hiện Dự án, các khó khăn vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết. Thời hạn 

xong trước ngày 30/11/2022.  

- UBND huyện Nho Quan chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư 

kiểm tra, làm việc với công dân về nội dung đề nghị, phản ánh, có văn bản trả 

lời công dân và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 30/11/2022. 

          Trên đây là kết luận của đồng chí Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh 

tại buổi tiếp công dân ngày 26/10/2022, yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao 

nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện kết luận này và thông báo kết quả giải quyết cho 

các công dân được biết, báo cáo kết quả giải quyết về UBND tỉnh theo quy định./. 

Nơi nhận:  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UB kiểm tra Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh uỷ;  

- VP: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh;  

-  Các sở : TN và MT, Kế hoạch và Đầu tư; 

 Nội vụ, Y tế; 

-  Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

-  UBND thành phố Ninh Bình;   

-  UBND huyện: Hoa Lư, Nho Quan; 

- Lưu: VT, VP10, VP3, VP4, Ban TCD tỉnh.       
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                   TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

           

 

 

 

 

  

Phạm Văn Tam 
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