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Ngày 13/3/2018, HĐND tỉnh Quảng Nam do ông Nguyễn Ngọc Quang – Chủ tịch chủ trì phối
hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 3/2018, trong ngày đã tiếp
04 lượt với 15 người. Nội dung tiếp công dân mỗi vụ việc và ý kiến của Chủ tịch HĐND tỉnh
Nguyễn Ngọc Quang như sau:

1. Ông Trịnh Long Hòa và con trai – xã Bình Quý, huyện Thăng Bình kiến nghị điều chỉnh
Quyết định 3695/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của UBND tỉnh để huyện Thăng Bình bố trí đất
tái định cư cho gia đình ông. HĐND tỉnh sẽ có văn bản Chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở
TN&MT sớm tham mưu điều chỉnh quyết định 3695/QĐ-UBND của tỉnh, đồng thời đề nghị
UBND huyện Thăng Bình rà soát, xem xét bố trí tái định cư cho gia đình ông theo quy định.
2. 05 cá nhân đại diện cho 14 xã viên tổ xe buýt, tuyến số 2 Bắc Trà My đi Tam kỳ kiến nghị
liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải.
3. 06 cá nhân gồm ông Trương Văn Mẫn, Phạm Quang Lâm... Phường Điện Dương, thị xã Điện
Bàn đề nghị xác nhận nguồn gốc đất để được cấp GCNQSD đất. Vụ việc của các hộ dân đã
được UBND thị xã Điện Bàn giao Thanh tra thị xã đang thẩm tra, xác minh, HĐND tỉnh sẽ có
văn bản đôn đốc thị xã Điện Bàn sớm có báo cáo kết quả thanh tra, để có cơ sở giải quyết việc
cấp GCNQSD đất cho nhân dân theo quy định, báo cáo HĐND theo dõi, giám sát.
4. Ông Trần Như Vạn và con gái – Phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ đề nghị được bố trí 01 lô
đất tái định cư cho gia đình con ông. HĐND tỉnh sẽ có văn bản chỉ đạo UBND thành phố Tam
kỳ xem xét, bố trí cho gia đình ông 01 lô đất tái định cư (hộ phụ) theo quy định.
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