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THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 06/12/2021 

 

 Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 06/12/2021 tại Trụ sở Tiếp công 

dân huyện; bà Bế Thị Vẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì tiếp công dân 

theo sự ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện; Tham dự tiếp công dân gồm có:  

 1. Bà Nguyễn Thị Tám - Trưởng Ban Pháp chế huyện; 

2. Ông Lô 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 Dương Tuấn - Trưởng Phòng Tài nguyện và Môi trường 

huyện; 

5. Ông Vy Tùng Long - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất 

huyện; 

6. Bà Đinh Thị Thanh Nhàn - Chuyện viên Thanh tra huyện; 

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

I. KẾT QUẢ CHUNG  

Trong ngày đã tiếp 03 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh, đề đạt 

nguyện v ng thuộc thị trấn Na Sầm và xã Trùng Khánh. 

II. KẾT QUẢ TIẾP CỤ THỂ 

1. Ông Nguyễn Đình Lâm, khu 2, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng. 

Nội dung trình bày: Phản ánh Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo 

Nguyên không thực hiện giải quyết, xử lý theo biên bản đã thỏa thuận về việc thực 

hiện khắc phục, bồi thường thiệt hại do mưa lớn, đất đá trôi lấp ao và hoa màu của 

gia đình ông Nguyễn Đình Lâm. 

Kết luận: Tiếp thu ý kiến của công dân, Giao Phòng Tài nguyên và Môi 

trường phối hợp, đôn đốc Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên xem 

xét, giải quyết. 

2. Bà Nông Thị Phiên, thôn Bản Cháu, xã Trùng Khánh, huyện Văn Lãng. 

Nội dung trình bày: Phản ánh chế độ chính sách đối với hộ nghèo, hỗ trợ 

người dân bị ảnh do mưa bão. Vị trí nhà tạm của gia đình nằm dưới chân đồi, có 

nguy cơ bị sạt lở, ảnh hưởng đến tính mạng khi mùa mưa báo đến; gia đình bà 
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không còn vị trí đất nào khác phù hợp để xây dựng nhà ở (vị trí nhà ở trước đây của 

bà Phiên đã bị thu hồi để thực hiện dự án đường Lũng Vài –Bản Pẻn) 

Kết luận: Giao Ủy ban nhân dân xã Trùng Khánh chủ trì xem xét giải quyết 

ý kiến phản ảnh của bà Nông Thị Phiên, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn kiểm tra lại hồ sơ các hộ gia đình bị ảnh hưởng sạt lở do mưa bão gây ra. 

3. Bà Triệu Minh Đào, khu 1, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng 

Nội dung trình bày: Hỏi về Quyết định số 3884/QĐ-UBND ngày 

01/12/2021 về việc thu hồi, hủy bỏ Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu 

và Quyết định giao nhiệm vụ kiểm tra, xác mình. 

Kết luận: Giải thích rõ cho công dân lý do thu hồi, hủy bỏ là do việc UBND 

huyện Văn Lãng thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu của bà Triệu Minh Đào không 

đúng đối tượng theo quy định của Luật khiếu nại năm 2021. 

Giao Ban Tiếp công dân huyện chủ động theo dõi, đôn đốc các đơn 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 cơ quan, đơn 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; 

- CN VP ĐKĐĐ huyện; 

- Phòng: TNMT, KTHT, VHTT, NN&PTNT; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- CPVP; 

- UBND xã Trùng Khánh, TT Na Sầm; 

- Ông Nguyễn Đình Lâm, bà Nông Thị Phiên, 

bà Triệu Minh Đào; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

                                                                                                                              

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

 

 

Lô Văn Hậu 
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