
 

 

                                                              BÁO CÁO 

Về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm 2022 

(Số liệu tính từ ngày 01/12/2021 đến ngày 25/5/2022) 

 

Thực hiện công tác báo cáo tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo 

năm 2022. UBND xã Thọ Nghiệp báo cáo kết quả như sau: 

            I. Công tác tiếp công dân:  

- Số buổi tiếp công dân      : 24 buổi (thứ 5 hàng tuần) 

- Số lượt người được tiếp   :  0 lượt người  

- Số đơn thư tiếp nhận và xử lý: 03 đơn  

     Trong đó: + 01 đơn kỳ trước chuyển sang 

                      + 02 đơn trong kỳ 

II. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

1. Giải quyết khiếu nại  

a) Số vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền cấp xã trong kỳ:  Không  

b) Kết quả giải quyết:    

2. Giải quyết tố cáo 

a) Số vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền trong kỳ: 01vụ 

b) Giải quyết đơn tố cáo: 

      - Kết quả giải quyết:  Đang giải quyết 

III. Giải quyết các vụ việc tranh chấp đất đai: Không 

 IV. Vụ việc đề nghị, kiến nghị khác thuộc thẩm quyền của xã: 

- Số vụ việc đề nghị, kiến nghị liên quan đến đất đai: 01 vụ 

- Số vụ việc đề nghị, kiến nghị khác: 0 vụ việc   

TỔNG HỢP, THỐNG KÊ ĐƠN THƯ KNTC, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH   

ĐÃ TIẾP NHẬN QUÝ II/2022 

(số liệu tính từ 01/12/2021-25/05/2022  ) 

STT 

Họ và Tên, 

địa chỉ người làm đơn, 

thời điểm phát sinh 

Nội dung vụ việc 
Kết quả giải 

quyết 

I. Vụ việc KNTC 

1. Vụ việc khiếu nại 

1    

2. Vụ việc tố cáo 

1 

Ông Hoàng Văn Toàn- 

Xóm 3  - Thọ Nghiệp- 

Xuân Trường - NĐ 

-  Ngày 27/4/2022 ông Hoàng 

Văn Toàn - xóm 3 -Thọ Nghiệp – 

Xuân Trường - NĐ.   

Đang giải 

quyết 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ THỌ NGHIỆP  

 

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /BC-UBND             Thọ Nghiệp, ngày     tháng      năm     



 + Tố cáo hộ gia đình ông bà 

Nam Dung được phép xây nhà 2 

tầng kiên cố đổ mái bằng. 

+ Hộ gia đình ông bà Nam dung 

xây dựng nhà 2 tầng trên nền cát 

yếu, không gia cố móng đảm bảo 

an toàn cho gia đình ông Toàn. 

Đề nghị các cơ quan chức năng 

xem xét xử lý hành vi xây dựng 

trái pháp luật của  hộ gia đình ông 

bà Nam Dung. Yêu cầu đình chỉ 

thi công công trình và khắc phục 

mọi hậu quả đã gây ra cho gia 

đình ông Toàn. 

 

II. Vụ việc đề nghị, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai 

1. Vụ việc tranh chấp đất đai 

1 

- Ngày 28/7/2021 ông 

Phạm Ngọc Thạnh xóm 

10, xã Thọ Nghiệp, 

huyện Xuân Trường, 

Tỉnh Nam Định. 

- Ngày 28/7/2021 ông Phạm 

Ngọc Thạnh xóm 10, xã Thọ 

Nghiệp, huyện Xuân Trường, tỉnh 

Nam Định đề nghị giải quyết 

tranh chấp mốc trái với gia đình 

ông Phạm Mạnh Hùng xóm 10, 

xã Thọ Nghiệp -XT-NĐ. Đã báo 

cáo UBND huyện Xuân Trường 

chỉ đạo giải quyết. 

 

Đang giải 

quyết 

2 

Ngày 24/5/2022 bà 

Phạm Thị Màu xóm 8, 

xã Thọ Nghiệp, huyện 

Xuân Trường, Tỉnh 

Nam Định. 

- Ngày 24/5/2022 bà Phạm Thị 

Màu xóm 8, xã Thọ Nghiệp, 

huyện XT, Tỉnh Nam Định kiến 

nghị phản ánh: 

+  UBND xã thẩm tra xác minh  

năm 2014 có cấp GCNQSD đất 

cho ông Phạm Đức Điện  xóm 8, 

Thọ Nghiệp không? 

 + Xử lý theo quy định pháp luật 

với những tập thể, cá nhân vi 

phạm đối với việc cấp GCNQSD 

đất diện tích khoảng 375m2 mang 

tên Phạm Đức Điện vào năm 

2014. 

Đang  xem 

xét giải 

quyết 



+ UBND xã trả lời bằng văn bản  

cho gia đình bà Màu, đồng thời 

báo cáo sự việc lên cơ quan cấp 

trên theo quy định. 

+ Cấp trích lục hồ sơ mảnh đất 

thuộc tài sản bà Phạm Thị Điển 

để lại, cấp trích lục hồ sơ mảnh 

đất 375m2 được cấp GCNQSDĐ 

mang tên Phạm Đức Điện ( nếu 

có) để gia đình hoàn thiện hồ sơ 

khởi kiện lên Tòa án huyện yêu 

cầu giải quyết phân chia tài sản 

thừa kế. 

  

2. Vụ việc đề nghị, kiến nghị khác: Không 

1    

 

Trên đây là báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 

tháng đầu năm 2022 UBND xã Thọ Nghiệp trân trọng báo cáo./ 

                                                                            
Nơi nhận: 
- Thanh tra huyện Xuân Trường; 
- Lưu VP.HĐND-UBND. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

               

 

                     

 

 

                 Lê Thanh Huy 
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