
UỶ BAN NHÂN DÂN  

 PHƯỜNG TRẦN PHÖ 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                                                Phường Trần Phú, ngày 09  tháng 9  năm 2020 
    
 

CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN 
 
 

TT 

Họ tên, địa 

chỉ người 

KN, TC, 

KNPA 

Nội dung công việc 

Phân loại 

Kết quả xử lý 
KN TC KNPA 

1.Tiếp định kỳ: 

 

1. Các hộ gia đình thuộc tổ dân phố 2,3 kiến 

nghị  về việc thi công dự án cải tạo, nâng 

cấp tuyến đường Phan Huy Ích, phường 

Trần Phú 

  

 

x 

 

 

Công văn số 184/UBND ngày 12/12/2019 về 

việc trả lời kiến nghị của công dân 

2. Ông Trần Danh Kỷ- Phường Nam Hà, 

thành phố Hà Tĩnh kiến nghị về việc giải 

quyết tranh chấp đất đai với bà Bùi Thị 

Tâm- tổ dân phố 8, phường Trần phú, thành 

phố Hà Tĩnh 

  x 
Biên bản họp giải quyết đơn thư ngày 

07/5/2020  

2.Tiếp thường 

xuyên: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1 

Bà Lê Thị 

Thủy - tổ dân 

phố 1, phường 

Trần Phú, 

thành phố Hà 

Tĩnh 

Đề nghị hướng dẫn chế độ mai táng phí đối 

tượng BTXH hàng tháng 
  x 

Công chức Văn hóa – xã hội hướng dẫn theo 

Nghị định 136/2013/NĐ-CP  ngày 21/10/2013 

2 

Ông Nguyễn 

Anh Dũng - tổ 

dân phố 1, 

phường Trần 

Phú, thành 

phố Hà Tĩnh 

Đề nghị hướng dẫn về thừa kế đất đai   x 
Công chức Địa chính – Xây dựng, Tư pháp - hộ 

tịch hướng dẫn theo Luật dân sự 



3 

Bà Trần Thị 

Yên – tổ dân 

phố 4, phường 

Trần Phú, 

thành phố Hà 

Tĩnh 

Đề nghị hướng dẫn thủ tục bảo trợ xã hội 

cho người từ 80 tuổi không có lương hưu  
  x 

Công chức Văn hóa – xã hội hướng dẫn theo 

Nghị định 136/2013/NĐ-CP  ngày 21/10/2013 

4 

Ông Trần Hậu 

Hà - tổ dân 

phố 8, phường 

Trần Phú, 

thành phố Hà 

Tĩnh 

Đề nghị hướng dẫn thủ tục mai táng phí đối 

tượng 62/2011 
  x 

Công chức Văn hóa - Xã hội hướng dẫn theo 

Quyết định 62 ngày 09/11/2011 về chế độ chính 

sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh, 

bảo vệ Tổ quốc … 

5 

Ông Hoàng 

Văn Kỳ - tổ 

dân phố 8, 

phường Trần 

Phú, thành 

phố Hà Tĩnh 

Hướng dẫn thủ tục đăng ký khai tử liên 

thông xóa đăng ký thường trú 
  x 

Công chức Tư pháp - hộ tịch hướng dẫn theo 

Quyết định số 2407/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 

của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc công bố Danh 

mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tư pháp 

áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh 

6 

Ông Bùi Đức 

Hỷ -tổ dân 

phố 3, phường 

Trần Phú, 

thành phố Hà 

Tĩnh 

Đề nghị hướng dẫn thủ tục tặng cho quyền 

sử dụng đất  
  x 

Công chức Địa chính – Xây dựng, Tư pháp - hộ 

tịch  hướng dẫn Quyết định số 1417/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền quản lý của ngành Tài nguyên và Môi 

trường liên thông cấp huyện; Quyết định số 

2407/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh  

7 

Ông Nguyễn 

Hồng Lĩnh -tổ 

dân phố 6, 

phường Trần 

Phú, thành 

phố Hà Tĩnh 

Đề nghị giải quyết việc xác định ranh giới 

đất đai 
  x 

Công chức Địa chính – Xây dựng đã xuống 

thực địa đo đạc xác định ranh giới đất đai  



8 

Bà Nguyễn 

Thị Kim 

Long-tổ dân 

phố 6, phường 

Trần Phú, 

thành phố Hà 

Tĩnh 

Đề nghị hướng dẫn thủ tục trợ cấp tuất hàng 

tháng đối với thân nhân người có công 
  x 

Công chức Văn hóa – xã hội hướng dẫn theo 

Nghị định 31/NĐ-CP, xác định mức khuyết tật 

theo Thông tư 01 

9 

Ông Dương 

Quốc Dũng – 

Tổ dân phố 8, 

phường Trần 

Phú, thành 

phố Hà Tĩnh 

Đề nghị hướng dẫn thủ tục tách thửa đất   x 

Công chức Địa chính – Xây dựng hướng dẫn 

Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 

của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc công bố thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của 

ngành Tài nguyên và Môi trường liên thông cấp 

huyện 

10 

Bà Phan Thị 

Hòa - phường 

Thạch Linh, 

thành phố Hà 

Tĩnh 

Đề nghị hướng dẫn thủ tục tặng cho quyền 

sử dụng đất 
  x 

Công chức Địa chính – Xây dựng, Tư pháp - hộ 

tịch hướng dẫn Quyết định số 1417/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền quản lý của ngành Tài nguyên và Môi 

trường liên thông cấp huyện; Quyết định số 

2407/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh  

11 

Ông Trương 

Quốc Sơn – 

Tổ dân phố 4, 

phường Trần 

Phú, thành 

phố Hà Tĩnh 

Đề nghị hướng dẫn chế độ mai táng phí khi 

người có công từ trần 
  x 

Công chức Văn hóa – xã hội hướng dẫn theo 

Nghị định 31/NĐ-CP 

12 

Ông Đậu 

Hương Biển – 

Tổ dân phố 8, 

phường Trần 

Phú, thành 

phố Hà Tĩnh 

Đề nghị hướng dẫn thủ tục cấp đổi giấy 

chứng nhận QSD đất 
  x 

Công chức Địa chính – Xây dựng hướng dẫn 

Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 

của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc công bố thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của 

ngành Tài nguyên và Môi trường liên thông cấp 

huyện 



13 

Ông Hoàng 

Văn Giáo  – 

Tổ dân phố 8, 

phường Trần 

Phú, thành 

phố Hà Tĩnh 

Đề nghị hướng dẫn việc thực hiện trợ cấp xã 

hội đối tượng đủ 80 tuổi không hưởng 

lương hưu 

  x 
Công chức Văn hóa – xã hội hướng dẫn theo 

Nghị định 136/2013/NĐ-CP  ngày 21/10/2013 

14 

Ông Lê Doãn 

Vy– Tổ dân 

phố 8, phường 

Trần Phú, 

thành phố Hà 

Tĩnh 

Đề nghị hướng dẫn thủ tục cấp đổi giấy 

chứng nhận QSD đất 
  x 

Công chức Địa chính – Xây dựng hướng dẫn 

Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 

của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc công bố thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của 

ngành Tài nguyên và Môi trường liên thông cấp 

huyện 

15 

Bà Trần Thị 

Thủy - Tổ dân 

phố 6, phường 

Trần Phú, 

thành phố Hà 

Tĩnh 

Đề nghị hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất 
  x 

Công chức Địa chính – Xây dựng, Tư pháp - hộ 

tịch hướng dẫn Quyết định số 1417/QĐ-UBND 

ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về 

việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền quản lý của ngành Tài nguyên và Môi 

trường liên thông cấp huyện; Quyết định số 

2407/QĐ-UBND ngày 17/7/2019 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh  

16 

Bà Trần Thị 

Lịch – Tổ dân 

phố 6, phường 

Trần Phú, 

thành phố Hà 

Tĩnh 

Đề nghị hướng dẫn thủ tục chuyển hồ sơ trợ 

cấp ưu đãi người có công về nơi cư trú  
  x 

Công chức Văn hóa – xã hội hướng dẫn theo 

Thông tư 05 

17 

1. Các hộ gia 

đình tại tổ dân 

phố 1,2, 

phường Trần 

Phú (đại điện 

là ông 

Nguyễn 

Quang Tính) 

Kiến nghị về việc hộ ông Phan Thanh 

Quang, Nguyễn Thị Sương chăn nuôi lợn 

thải bừa bãi ra vườn và mương thoát nước 

gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến các 

hộ xung quanh 

  x 

Công chức Địa chính – Xây dựng đã xuống 

kiểm tra và lập biên bản làm việc giải quyết 

giữa các bên vào ngày 28/7/2020 và cam kết. 

Yêu cầu không thải chất bẩn gây ô nhiễm môi 

trường. 



18 

 Bà Nguyễn 

Thị Thảo (con 

gái bà Kiều 

Thị Loan), tổ 

dân phố 6, 

phường Trần 

Phú 

Kiến nghị về việc hộ ông Nguyễn Huy Tuấn 

xây dựng tường chắn ngang giữa đất vườn 

của hộ Kiều Thị Loan và đoạn mương 

  x 

Các công chức chuyên môn đã xuống kiểm tra 

và lập biên bản kiểm tra số 0000181/BB-KT 

vào ngày 26/7/2020 và cam kết. yêu cầu không 

xây bất kỳ công trình nào lên mương thoát nước 

và sử dụng vào mục đích cá nhân. 

19 

Bà Nguyễn 

Thị Cảnh - tổ 

dân phố 6, 

phường Trần 

Phú 

Đề nghị hướng dẫn thủ tục tách thửa, hợp 

thửa 
  x 

Công chức Địa chính – Xây dựng hướng dẫn 

Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 

của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc công bố thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của 

ngành Tài nguyên và Môi trường liên thông cấp 

huyện 

20 

Bà Phan Thị 

Tú - tổ dân 

phố 2, phường 

Trần Phú 

Đề nghị hướng dẫn thủ tục cấp đổi giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất 
  x 

Công chức Địa chính – Xây dựng hướng dẫn 

Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 

của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc công bố thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của 

ngành Tài nguyên và Môi trường liên thông cấp 

huyện 

21 

Ông Trần 

Đình Lạc - tổ 

dân phố 4, 

phường Trần 

Phú 

Đề nghị hướng dẫn thủ tục chuyển đổi mục 

đích sử dụng từ đất vườn sang đất ở 
  x 

Công chức Địa chính – Xây dựng hướng dẫn 

Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 

của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc công bố thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của 

ngành Tài nguyên và Môi trường liên thông cấp 

huyện 

22 

Ông Nguyễn 

Quốc Tuấn - 

tổ dân phố 6, 

phường Trần 

Phú 

Đề nghị hướng dẫn thủ tục xác định mức đọ 

khuyết tật 
  x 

Công chức Văn hóa – xã hội hướng dẫn theo 

Thông tư 01/2019 về xác định mức đọ khuyết 

tật 



23 

Bà Nguyễn 

Thị Hồng 

Hạnh - tổ dân 

phố 8, phường 

Trần Phú 

Đề nghị hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất do thừa kế 
  x 

Công chức Địa chính – Xây dựng hướng dẫn 

Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 

của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc công bố thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của 

ngành Tài nguyên và Môi trường liên thông cấp 

huyện 

 
 

 
 

                               

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thị Hiền 
 

 
                            
                          

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Anh 
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