
Phụ lục số 01 
 

DANH SÁCH CÁC ĐOÀN CÔNG DÂN ĐÔNG NGƯỜI 

TẠI TRỤ SỞ TIẾP CÔNG DÂN TỈNH 
 

 

(1), (2), (3) Bà Nguyễn Thị Chiển cùng 1 số công dân xã Cẩm Hưng, huyện 

Cẩm Giàng kiến nghị về việc tái định cư các hộ dân ảnh hưởng bởi việc thi công 

đường điện 500KV (tiếp 03 lần trong kỳ báo cáo). 

(4) Ông Nguyễn Đình Trùng và 1 số công dân xã Chí Minh, huyện Tứ Kỳ, 

tỉnh Hải Dương kiến nghị việc UBND huyện Tứ Kỳ không thực hiện ý kiến chỉ 

đạo của UBND tỉnh về việc xác định khối lượng đất, cát ông Đạt vận chuyển đi 

nơi khác kể từ khi chấm dứt hợp đồng thuê đất. 

(5) Đoàn 16 công dân đại diện là ông Vũ Văn Hòa (Địa chỉ: Đội 1, thôn Cậy, 

xã Long Xuyên, huyện Bình Giang) tiếp tục đề nghị được hỗ trợ thêm tiền bồi 

thường giải phóng mặt bằng cho 47 hộ dân khi Nhà nước thu hồi đất với số tiền 

35 triệu đồng/sào; đề nghị giải quyết hỗ trợ phần diện tích đất dôi dư do nhân dân 

đóng góp làm đường nội đồng, kênh mương, đất hương khói để thờ cúng liệt sỹ, 

đất nghĩa địa. 

(6) Ông Hà Văn Quân cùng đoàn công dân khu Phượng Hoàng Hạ, TT Thanh 

Miện, Thanh Miện, Hải Dương kiến nghị về việc thu hồi đất 03 theo quyết định 

của UBND tỉnh. 

(7) Đoàn công dân khu Phượng Hoàng Hạ, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh 

Miện (do ông Vũ Đình Chất làm đại diện) tiếp tục đề nghị di chuyển Đình làng 

thời chống Pháp về vị trí cũ. 

(8), (9), (10) Đoàn công dân khu Phượng Hoàng Hạ, thị trấn Thanh Miện, 

huyện Thanh Miện (do ông Vũ Văn Đặng làm đại diện) tiếp tục phản ánh việc đo 

đạc sai diện tích đất nông nghiệp của khu Phượng Hoàng Hạ, tố cáo một số cán 

bộ vi phạm (tiếp 03 lần trong kỳ báo cáo). 

(11), (12), (13) Đoàn công dân khu Phượng Hoàng Hạ, thị trấn Thanh Miện, 

huyện Thanh Miện (do ông Vũ Văn Dương làm đại diện) tiếp tục đề nghị giải 

quyết 72m2 đất cho các hộ thờ cúng Liệt sỹ (tiếp 03 lần trong kỳ báo cáo). 

(14), (15), (16) Đoàn công dân thôn Bình Hàn, xã Cộng Lạc, huyện Tứ Kỳ 

(do ông Chu Văn Chinh làm đại diện) tiếp tục phản ánh quá trình dồn ô, đổi thửa 

tại địa phương có biểu hiện lợi dụng chính sách hỗ trợ của Nhà nước (tiếp 03 lần 

trong kỳ báo cáo). 

(17) Bà Nguyễn Thúy Là (Địa chỉ: Trại cây ăn quả Cầu Xe, xã Cộng Lạc, 

huyện Tứ Kỳ) cùng một số công dân đề nghị xem xét, giải quyết việc cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. 

(18), (19), (20), (21), (22) Bà Trịnh Thị Nhuận (Địa chỉ: Phố Đoàn Thượng, 

khu 4, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc) và một số công dân có đất tại dự án Khu 

dân cư, đô thị Tân Phú Hưng tiếp tục đề nghị trả lại diện tích đất nguyên trạng cho 



các hộ dân, tháo dỡ hàng rào vây quanh Khu đô thị, đề nghị cấp phép xây dựng 

nhà ở và công trình gắn liền với đất, cấp GCNQSD đất cho các hộ chưa được cấp 

(tiếp 05 lần trong kỳ báo cáo). 

(23), (24), (25), (26), (27) Đoàn công dân xã Hồng Phong, huyện Nam Sách 

(Do ông Phan Lạc Nghiệp làm đại diện) tiếp tục tố cáo một số sai phạm tại địa 

phương; không đồng ý việc giải quyết đơn của UBND huyện Nam Sách (Tiếp 05 

lần trong kỳ báo cáo). 

(28) Đoàn công dân Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương tố cáo một số cán 

bộ vi phạm. 

(29) Đoàn công dân xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành kiến nghị 1 số vấn đề 

liên quan đến công tác GPMB tại địa phương. 

(30) Đoàn công dân Khu đô thị Hồ Ga, phường Bình Hàn, TPHD thành phố 

Hải Dương (do ông Lê Tuấn Huy làm đại diện) đề nghị cấp Giấy CNQSD đất cho 

các hộ dân. 

(31) Đoàn công dân Ứng Hòe, Ninh Giang (do ông Hoàng Văn Lê làm đại 

diện) đề nghị giữ nguyên cầu dân sinh. 

(32) Đoàn công dân Ban liên lạc đơn vị truyền thống 371 Tứ Kỳ (do ông 

Nguyễn Văn Kỉnh làm đại diện) đề nghị về việc thực hiện chế độ chính sách theo 

Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. 

(33) Đoàn công dân thôn Nhân Lư, xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà tố cáo một 

số sai phạm xảy ra tại huyện Thanh Hà. 

(34), (35) Đoàn công dân khu Quán Ngái, xã Quảng Nghiệp, huyện Tứ Kỳ 

(do ông Vũ Văn Đạt làm đại diện) khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường hỗ 

trợ giải phóng mặt bằng Quốc lộ 37 (Tiếp 02 lần trong kỳ báo cáo). 

(36) Đoàn 04 hộ dân khu 5, phường Cẩm Thượng (Do ông Đinh Hồ Cầu làm 

dại diện) đề nghị liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, 

tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án xây dựng đường gom ven 

Quốc lộ 5. 

(37) Đoàn công dân xã An Bình, huyện Nam Sách đề nghị liên quan đến công 

tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất 

thực hiện Dự án phát triển KCN An Phát. 

(38) Bà Phạm Thị Nhàn (Địa chỉ: Thôn Đông Phan, xã Tân An, huyện Thanh 

Hà) cùng 1 số công dân phản ánh một số sai phạm trong công tác bồi thường, hỗ 

trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án KDC mới thôn 

Đông Phan, xã Tân An, huyện Thanh Hà. 


