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THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 22/11/2021 

 

 Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 22/11/2021 tại Trụ sở Tiếp công 

dân huyện; buổi sáng ông Bế Văn Nhớ - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì tiếp 

công dân theo sự ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện; buổi chiều ông Lê Tuấn 

Minh, Chủ tịch UBND huyện chủ trì tiếp công dân định kỳ; Tham dự tiếp công 

dân gồm có:  

 1. Ông Hoàng Văn Kiêm - Phó Trưởng ban KTXH huyện; 

2. Ông Hoàng Văn Hậu - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

Trưởng ban Tiếp công dân huyện; 

3. Ông Tô Đức Lộc - Phó Chánh Thanh tra huyện; 

4. Ông Hoàng Văn Kim - Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX, Đội 

trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị huyện; 

5. Ông Đinh Tiến Mạnh - Phó Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện; 

6. Ông Nông Mạnh Cường - Chuyên viên UBMTTQVN huyện; 

7. Ông Triệu Ng c Cư ng - Chuyên viên VP HĐND&UBND huyện. 

I. KẾT QUẢ CHUNG  

Trong ngày đã tiếp 02 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh, đề đạt 

nguyện v ng thuộc thị trấn Na Sầm và xã Hội Hoan. 

II. KẾT QUẢ TIẾP CỤ THỂ 

1. Bà Trịnh Thị Xôi, Khu I, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng. 

Nội dung trình bày: Phản ánh lần 2 về việc UBND thị trấn Na Sầm, Đội 

Quản lý trật tự đô thị di chuyển các hộ kinh doanh xuống vị trí chợ mới, khi dẹp 

chợ di chuyển người dân xuống chợ mới không có thông báo trước, quá trình thực 

hiện chưa được hợp lý, người dân không hài lòng, còn nhiều bức xúc về sự việc.  

Kết luận: Tiếp nhận đ n và ý kiến phản ánh của bà Trịnh Thị Xôi về các 

vấn đề xảy ra khi di chuyển các hộ kinh doanh xuống vị trí chợ mới, giao c  quan 

chuyên môn xem xét, giải quyết theo quy định. 

2. Bà Linh Thị Phương, thôn Bản Miằng, xã Hội Hoan, huyện Văn Lãng. 
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Nội dung trình bày: Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối 

với thửa đất rừng số 1028, tờ bản đồ số 01, để gia đình có thể yên tâm phát triển 

sản xuất, đảm bảo đời sống. 

Kết luận: Giao Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai xem xét tình hình 

dịch bệnh Covid-19 tại xã Hội Hoan, tiến hành đo đạc cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất theo quy định. 

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

thực hiện, kịp thời báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND huyện. 

UBND huyện Thông báo kết quả 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 Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- CV VP ĐKĐĐ; 

- Phòng: TNMT, KTHT, VHTT; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- CPVP; 

- UBND xã Hội Hoan, TT Na Sầm; 

- Bà Trịnh Thị Xôi, bà Linh Thị Phư ng; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

                                                                                                                              

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Lô Văn Hậu 
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