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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Văn Lãng, ngày 22 tháng 3 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 21/03/2022 

 

 Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 21/03/2022 tại Trụ sở Tiếp công 

dân huyện; Ông Bế Văn Nhớ Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì tiếp công dân 

định kỳ theo sự ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện. Tham dự tiếp công dân 

gồm có:  

 1. Ông Hứa Văn Tư - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Chánh Thanh tra huyện; 

 2. Bà Dương Lệ Mỹ - Chủ tịch UBMTTQVN huyện; 

 3. Ông Nguyễn Duy Hoàng – Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

 4. Ông Hoàng Văn Kiêm- Phó Trưởng Ban KT-XH, HĐND huyện; 

 5. Ông Hoàng Dương Tuấn- Trưởng phòng TNMT huyện; 

6. Ông Lô Văn Hậu - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, 

Trưởng Ban tiếp công dân huyện; 

7. Ông Chu Thái Sơn- Công chức  

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

I. KẾT QUẢ CHUNG  

Trong ngày đã tiếp 05 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh, đề đạt 

nguyện v ng thuộc thị trấn Na Sầm. 

II. KẾT QUẢ TIẾP CỤ THỂ 

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

Nội dung trình bày: Đề nghị Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo 

Nguyên không tiếp tục đổ đất khi không có biện pháp an toàn và khắc phục hậu quả 

do trời mưa đất đá trôi gây ảnh hưởng đến tài sản của gia đình ông tại Khuổi Khẻ, xã 

Bắc Hùng. 

Kết luận: Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đôn đốc, làm việc 

với Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên, xem xét thực hiện đúng theo 

biên bản làm việc ngày 07/3/2022 giữa các bên. Yêu cầu với Công ty cổ phần vận tải 

thương mại Bảo Nguyên dừng đổ đất gây ảnh hưởng đến công dân khi chưa có biện 

pháp an toàn. 

2. Bà Triệu Minh Đào, trú tại Khu 1, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng. 

Nội dung trình bày: Phản ánh ý kiến về biên bản làm việc ngày 15/3/2022 

ghi bà không cung cấp được thêm giấy tờ. 

Kết luận: Tiếp thu ý kiến và giải thích các nội dung biên bản làm với người 

dân 

3. Bà: Ma Thị Thắm, trú tại khu 3, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng. 
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Nội dung trình bày: Hỏi về đơn đề ngày 10/01/2022 nộp đã lâu đến nay chưa 

được giải quyết. 

Kết luận: Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết cho 

công dân trong tháng 3. 

4. Bà Lê Thị Lý, trú tại khu 4, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng. 

Nội dung trình bày: Phản ánh về gia đình bà Sửu xây dựng chắn đường 

mương nước ảnh hưởng đến đi lại, cản trở dòng chảy thoát nước 

Kết luận: Giao phòng Kinh tế Hạ tầng xem xét phối hợp với thị trấn Na Sầm, 

đội QLTTĐT, phòng Tài nguyên và Môi trường giải quyết trong tháng 3/2022. 

5. Ông Hà Trung Sáy, trú tại khu 4, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng. 

Nội dung trình bày: Phản ánh về gia đình bà Sửu xây dựng chắn đường 

mương nước ảnh hưởng đến đi lại, cản trở dòng chảy thoát nước. Chưa nhất trí rút 

đơn vì ngày 17/3/2022 cán bộ của thị trấn xuống làm biên bản và phá công trình sai 

phạm nhưng sau đó gia đình bà Sửu đã tự ý xây lại. 

Kết luận: Giao phòng Kinh tế Hạ tầng xem xét phối hợp với thị trấn Na Sầm, 

đội QLTTĐT, phòng Tài nguyên và Môi trường giải quyết trong tháng 3/2022. 

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; 

- Phòng: TNMT, KTHT, TP, VHTT; 

- CNVP ĐKĐĐ huyện; 

- Đội QLTTĐT huyện; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- CPVP; 

- UBND thị trấn Na Sầm; 

- Các công dân đã tiếp nêu trên; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT.                                                                                                           

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

 

 

Lô Văn Hậu 
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