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BÁO CÁO 

Tình hình khiếu nại, tố cáo và kết quả công tác tiếp công dân 

 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh tháng 10 năm 2022 

 

 Thực hiện Công văn số 2826/TTCP-BTCDTW ngày 19/11/2014 của 

Thanh tra Chính phủ về báo cáo việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Ban Tiếp 

công dân tỉnh Ninh Bình báo cáo tình hình khiếu nại, tố cáo và kết quả công tác 

tiếp công dân thường xuyên, định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh trong tháng 

10 năm 2022, như sau: 

I. Tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh  

Trong tháng, công dân đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh chủ yếu đề nghị, 

kiến nghị, phản ánh, khiếu nại về các nội dung cũ có liên quan đến công tác 

GPMB thực hiện các dự án; tranh chấp đất đai, phản ánh tình hình an ninh, trật 

tự tại địa phương. Trong đó có 01 đoàn đông người, gồm một số công dân thị 

trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc 

chuyển địa điểm của Trường Tiểu học Kim Đồng về Trường Trung học cơ sở Lê 

Quý Đôn từ năm học 2020-2021. 

II. Kết quả tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh 

1. Tổng hợp kết quả công tác tiếp công dân: 

(Có biểu Tổng hợp kết quả tiếp dân mẫu 2a kèm theo) 

2.  Kết quả tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND tỉnh:  

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

trì tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Trong ngày đã tiếp 03 

lượt công dân, với 05 nội dung đề nghị, phản ánh, UBND tỉnh đã ban hành 

Thông báo số 67/TB-UBND ngày 02/11/2022, thông báo kết luận của đồng chí 

Chủ tịch UBND tỉnh về các vụ việc như sau: 

*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.  

Nội dung kết luận, chỉ đạo: 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. 
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- 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.  

Nội dung kết luận, chỉ đạo: 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.  

* 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 kết luận, chỉ đạo: 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 Hoàng Trung Huyên biết và báo cáo tiến độ thực hiện, kết 

quả giải quyết về UBND tỉnh.  

* 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). 

Nội dung kết luận, chỉ đạo: Về nôi 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 Trên đây là Báo cáo tình hình, kết  quả tiếp công dân tại Trụ 

sở Tiếp công dân tỉnh tháng 10 năm 2022, Ban Tiếp công dân tỉnh Ninh Bình trân 

trọng báo cáo./. 

Nơi nhận:  
- Ban Tiếp công dân Trung ương;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VP10. 

            PD_VP10_BC 2022 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

          

 

 

 

Nông Thị Bích Diệp 
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