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    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

           Đình Lập,  ngày 13 tháng 5   năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả hướng dẫn, trả lời các ý kiến kiến nghị của Ông Hoàng Bá Khá tại 

phiên tiếp công dân ngày 13 tháng 5 năm 2019 

 
 

                    Kính gửi:  Ông Hoàng Bá Khá, trú tại Kh 5, 

 Thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

 

 Thực hiện Quy chế tiếp công dân của Ủy ban nhân dân huyện , ngày 13 

/5/2019 tại phòng Tiếp Công dân của huyện , đồng chí Lê Văn Thắng , 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 Hoàng Bá Khá, trú tại khu 5, thị trấn Đình Lập , huyện Đình Lập, 

trình bày nội dung sau: Đề nghị giải quyết chế độ 176 thời gian ông tham gia bảo 

hiểm từ năm 1978 đến năm 1992, sau khi nghỉ chế độ ông chưa được thanh toán 

theo quy định. 

 Kết luận:  

Giao phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc tiếp tục thu thập 

thông tin và các tài liệu liên quan; chủ động tổ chức làm việc với các thành phần 

có liên quan đến vụ việc (lập biên bản làm việc cụ thể); tham mưu cho UBND 

huyện tổ chức đối thoại với công dân và ban hành văn bản trả lời công dân theo 

quy định. 
 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ đợt 01 

tháng 5 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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