
ỦY BAN NHÂN DÂN 
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THÔNG BÁO 

Kết quả hướng dẫn, trả lời các ý kiến kiến nghị của Ông Vi Xuân Hoàn tại 

phiên tiếp công dân ngày 26 tháng 4 năm 2019 

 
 

                    Kính gửi:  Ông Vi Xuân Hoàn, trú tại thôn Nà Lỏong, 

 xã Châu Sơn, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

 

 Thực hiện Quy chế tiếp công dân của Ủy ban nhân dân huyện , ngày 26 

/4/2019 tại phòng Tiếp Công dân của huyện , đồng chí Hoàng Thanh Đạm , Phó 

Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì tiếp công dân . Tham dự tiếp công dân có đầy 

đủ các thành phần tiếp công dân theo quy định. 

*KẾT QUẢ TIẾP CỤ THỂ 

Ông Vi Xuân Hoàn, trú tại thôn Nà Lỏong, xã Châu Sơn, huyện Đình 

Lập, trình bày nội dung: Đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai giữa Ông và ông 

Nguyễn Văn Chỉ trú tại thôn Nà Lỏong, xã Châu Sơn, huyện Đình Lập 

Kết Luận: 

Vụ việc của ông đã được giải quyết và có công văn trả lời ông tại văn bản 

số 43/CV-TNMT ngày 28/6/2016 của Phòng tài nguyên và Môi trường về việc 

trả lời đơn của công dân theo quy định. Nếu Ông không nhất trí với kết quả đã 

giải quyết đề nghị Ông gửi đơn đến Tòa án nhân dân huyện để giải quyết theo 

quy định. 
 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ đợt 02 

tháng 4 năm 2019 để Ông được biết./. 
 
 

Nơi nhận:                                                 
- Như trên;                                                               

- CT, PCT UBND huyện (Đ/c Đạm); 

- Ban TCD huyện;                                                      
- Lưu: VT.                                                                                                

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 

 

                                                   Trần Huy Hoàn 
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