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BÁO CÁO 

Về việc giải quyết các nội dung tồn đọng liên quan 

 trên địa bàn xã Kỳ Bắc 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đoàn công tác theo quyết định 575 của BTV 

Huyện ủy Kỳ Anh, UBND xã Kỳ Bắc báo cáo kết quả giải quyết các nội dung 

tồn đọng liên quan trên địa bàn xã cụ thể như sau: 

1. Giải quyết tồn đọng Nhà văn hóa thôn Nam Tiến 

Ngày 28/6/2022, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, PCT UBND huyện Kỳ 

Anh, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh GĐ TTVH-TT huyện thành viên đoàn công 

tác chỉ đạo xã đã trực tiếp làm việc với các đồng chí BT Đảng ủy, đồng chí CT 

UBND xã, công chức địa chính xây dựng và hộ ông Vũ Tiến Hồng. Theo đó, đã 

thống nhất phương án cấp xen dắm lô đất tại vùng Rậm Rì mà ông Vũ Tiến 

Hồng lâu nay đề nghị theo quy định của pháp luật.  

Ngày 08/7 2022, UBND xã đã có buổi làm việc với hộ ông Vũ Tiến Hồng 

và các hộ có thửa đất liền kề tồn đọng có liên quan để thống nhất về vị trí, chiều 

dài, chiều rộng, diện tích và giáp ranh các hộ liền kề đồng thời làm các thủ tục 

đề xuất cấp đất theo quy định của pháp luật.  

Tồn tại vướng mắc: ông Vũ Tiến Hồng yêu cầu xã phải đổ mặt bằng tại 

thửa đất nơi vùng xen dắm mới đồng thời khi nào có giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho gia đình thì ông mới giải toả công trình do ông xây dựng trái phép 

tại Nhà văn hóa thôn Nam Tiến. 

2. Giải quyết vấn đề di dời vật liệu xây dựng ở sân bóng 

Ngày 29/6/2022, Sau khi tiếp ý kiến chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy 

xã về việc cho mượn mặt bằng thi công đổ cống thoát nước làm đường giao 

thông tại sân thể thao trường Tiểu học Kỳ Bắc, Uỷ ban nhân dân xã đã có buổi 

làm việc với nhà thầu về vấn đề di đời vật liệu xây dựng và hoàn trả lại mặt 

bằng. Theo đó, Phía nhà thầu đồng ý ngừng hoạt động thi công, di dời vật liệu 

thiết bị xây dựng, trả lại mặt bằng sân thể thao của nhà trường theo yêu cầu. Đến 

nay, nhà thầu đã từng bước di dời, do việc giải phóng mặt bằng chậm nên ảnh 

hưởng đến công tác di dời nhà thầu. Nhà thầu xin thêm thời gian để giải quyết 

và trả lại mặt bằng theo quy định. 

3. Về giải quyết đơn thư của ông Trần Khánh Cẩm  

Sau khi nhận được đơn kiến nghị của ông Trần Khánh Cẩm, thôn Hợp 

Tiến, xã Kỳ Bắc. Thực hiện Giấy mời số 35/GM-UBND của UBND xã, theo đó, 

ngày 06/07/2022, UBND xã Kỳ Bắc đã có buổi làm việc với ông Trần Khánh 

Cẩm thôn Hợp Tiến, xã Kỳ Bắc. 

Tại buổi làm việc, chủ trì đưa ra các vùng quy hoạch xen dắm khu dân cư 

của xã Kỳ Bắc giai đoạn 2021-2030. Sau khi nghe chủ trì đưa ra nội dung để 



họp bàn về việc xen dắm dân cư cho con em trên địa bàn, nguyện vọng ông Trần 

Khánh Cẩm đề xuất: do hoàn cảnh khó khăn, nhiều thế hệ con cháu ở trong một 

nhà, trong đó có 4 hộ sinh sống nhưng chưa có nhà ở, đất ở. Vì vậy, nguyện 

vọng của ông là mong muốn chính quyền xã tạo điều kiện cấp cho con trai ông 

một lô đất để làm nhà, trong thời gian sớm nhất có thể, việc cấp đất vùng nào thì 

UBND xã xem xét, gia đình không đòi hỏi vị trí gần hay xa. 

Trong quá trình thảo luận, phát biểu của các thành phần liên quan đã đi 

đến thống nhất các nội dung như sau: 

- Xem xét giải quyết vùng có quy hoạch sớm nhất UBND xã sẽ đề xuất 

UBND huyện xem xét ưu tiên cấp một thửa đất không qua đấu giá (cấp xen 

dắm) cho gia đình; 

- Thời gian cấp đất phụ thuộc vào việc phê duyệt quy hoạch của cấp trên; 

- Nghĩa vụ tài chính được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 

4. Về việc giải quyết lấn chiếm hệ thống dòng chảy cầu Thặng Lặng 

theo như ý kiến một số bà con nhân dân thôn Hợp Tiến 

Ngày 05/7/2022, UBND xã tiến hành mời hộ dân liên quan, ban cán sự 

thôn Hợp Tiến, xã Kỳ Bắc làm việc để thực hiện giải phóng, nạo vét kênh 

mương Thặng Lặng, tạo dòng chảy tránh ảnh hưởng đến lũ lụt hằng năm. 

Theo ý kiến của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Minh, thôn Hợp Tiến, xã 

Kỳ Bắc: đất ông khai hoang lấp hố bom từ năm 1968 đến nay chưa có giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất. Qua quá trình sử dụng gia đình đã trồng cây hoa 

màu, trồng cây lâu năm, làm chuồng chăn nuôi trâu, bò. Năm 2006, gia đình xây 

kè thửa đất để không ảnh hưởng đến việc sản xuất. 

Trích xuất bản đồ địa chính, thì hiện trạng của dòng chảy vẫn nguyên như 

cũ, không bị ảnh hưởng dòng chảy. Còn hiện trạng đất của nhà ông Nguyễn Văn 

Minh đã đổ đất cao hơn so với hiện trạng ban đầu 1m (làm ảnh hướng đến dòng 

chảy khi lũ lớn). Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Minh đã đồng ý trả lại hiện 

trạng ban đầu để khi mưa lũ nước thoát nhanh không làm ảnh hướng đến dòng 

chảy của hệ thống kênh mương thoát nước. 

Sau buổi làm việc, Uỷ ban nhân dân xã đã tiến hành hợp đồng chủ máy 

đào nạo vét kênh mương giải phóng lòng mương các hộ lấn chiếm theo quy 

định. 

Trên đây là tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết các nội dung liên quan 

còn tồn đọng tại xã Kỳ Bắc./. 

 
Nơi nhận: 

- ĐCT Huyện ủy chỉ đạo xã Kỳ Bắc; 

- TT Đảng ủy; HĐND; MTTQ xã; 

- Chủ tịch; PCT.UBND xã; 

- Lưu: VT.  
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