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THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 05/10/2021 

 

 Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 05/10/2021 tại Trụ sở Tiếp công 

dân huyện; ông Lê Tuấn Minh, Chủ tịch UBND huyện chủ trì tiếp công dân định 

kỳ; Tham dự tiếp công dân gồm có:  

1. Bà D  ng Lệ M  - Chủ tịch UBMTTQ VN huyện; 

2. Bà Nguyễn Thị Tám - Tr ởng ban Pháp chế HĐND huyện; 

3. Ông Lô Văn Hậu - Phó Chánh VP HĐND&UBND huyện, Tr ởng ban 

Tiếp công dân huyện; 

4. Ông Hoàng D  ng Tuấn - Phó Tr ởng Ph ng TNMT huyện; 

5. Ông Hoàng T  Nam - Chuyên viên Thanh tra huyện; 

6. Ông Triệu Ng c C  ng - Chuyên viên VP HĐND&UBND huyện. 

I. KẾT QUẢ CHUNG  

Trong ngày đã tiếp 03 l ợt công dân đến kiến nghị, đề đạt nguyện v ng 

thuộc các xã  ia Miễn,  ã Tr ng  hánh và  ã Tân M . 

II. KẾT QUẢ TIẾP CỤ THỂ 

1. Ông Mông Thế D  ng, thôn B n Cáp,  ã  ia Miễn, huyện Văn Lãng. 

Nội dung trình bày: Đề nghị  em   t, gi i quyết việc khôi phuc lại đoạn 

m  ng d n n  c vào ruộng đi qua cạnh th a đất số 53, t  b n đồ số 20 lập năm 

1968, nay là th a đất số 37 t  b n đồ số 41 lập năm 2014. Đề nghị kiểm đếm,       

b  sung đền b  diện t ch hoa màu trong công trình điện thôn Bình Lập - Mạy Sao 

qua ruộng, n  ng của ông 

Kết luận: Về việc khôi phục lại đoạn m  ng UBND huyện đã có Văn b n 

số 194/UBND-TNMT ngày 30/11/2020 tr  l i ông về sự việc trên, nếu ông không 

đồng tình v i các nội dung tr  l i ông có thể làm đ n khiếu nại Văn b n số 

194/UBND-TNMT ngày 30/11/2020 của UBND huyện. Về việc bồi th  ng diện 

tích hoa màu nếu theo ông là c n thiếu, đề nghị ông ph n ánh trực tiếp đến Trung 

tâm Phát triển qu  đất hoặc làm đ n đề nghị g i đến UBND huyện để  em   t gi i 

quyết. 

2. Bà Nông Thị H ờng, bà Lý Thị Bích, bà Hoàng Thị Sáu, c ng tr  tại 

thôn Nà Tồng 2,  ã Tr ng  hánh, huyện Văn Lãng. 
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Nội dung trình bày: Đề nghị cấp  iấy CNQSDĐ cho đất ở và đất canh 

tác tại khu vực tái định c  Nà Tồng 2,  ã Thuỵ H ng thực hiện từ năm 2010 đến 

năm 2013. Xem   t lại việc hỗ trợ phát triển s n  uất, điện sinh hoạt từ dự án tái 

định c  biên gi i b n Nà Tồng 2, đ i sống ng  i dân c n gặp nhiều khó khăn đề 

nghị thôn đ ợc h ởng khu vực đặc biệt khó khăn. 

Kết luận: Do dự án đ  c thực hiện từ những năm 2010-2013 thuộc khu 

vực tái định c  Nà Tồng 2,  ã Thuỵ H ng nh ng đến nay các hộ gia đình m i 

ph n ánh trực tiếp đến UBND huyện. Tiếp nhận ý kiến, nguyện v ng của các hộ 

gia đình, giao phòng TNMT chủ trì kiểm tra,  em   t gi i quyết. 

3. Bà Hoàng Thị Nha, thôn Tà Lài,  ã Tân M , huyện Văn Lãng. 

Nội dung trình bày: Đề nghị  em   t  iấy CNQSDĐ của cá nhân tại thôn 

Tà Lài,  ã Tân M  có ph i là đất ở không. 

Kết luận: Nội dung của bà đề nghị do Chi nhánh văn ph ng đăng ký đất đai 

huyện Văn Lãng chỉnh lý trang 4. H  ng d n bà đến liên hệ làm việc v i Chi 

nhánh Văn ph ng đăng ký đất đai huyện để đ ợc gi i thích, làm rõ. 

Giao Ban Tiếp công dân huyện chủ động theo dõi, đôn đốc các đ n vị 

thực hiện, kịp th i báo cáo kết qu  cho Chủ tịch UBND huyện. 

UBND huyện Thông báo kết qu  tiếp công dân định kỳ để các c  quan, đ n vị 

liên quan biết, thực hiện theo thẩm quyền./. 

 

Nơi nhận:     
- Ban Tiếp công dân tỉnh;  

- Thanh tra tỉnh;  

- TT HĐND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Phòng: TNMT, KTHT, NN, VHTT; 

- VP Đ ĐĐ; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- CPVP; 

- UBND xã  ia Miễn, Tr ng  hánh, 

Tân M ; 

- Ông Mông Thế D  ng, bà Nông Thị 

H  ng (đại diện), bà Hoàng Thị Nha; 

- Trang TTĐT huyện; 

- L u: VT. 

                                                                                                                              

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Lô Văn Hậu 
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