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THÔNG BÁO 

Kết quả hướng dẫn, trả lời các ý kiến kiến nghị của Bà Hoàng Thị Ninh,  

tại phiên tiếp công dân ngày 26 tháng 6 năm 2019 

 
 
 

                    Kính gửi:  Bà Hoàng Thị Ninh, trú tại thôn Nà Vang,  

xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 
 

 

 Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND huyện , ngày 26 /6/2019 tại 

phòng Tiếp Công dân của huyêṇ , đồng chí Hoàng Thanh Đạm , Phó Chủ tic̣h 

UBND huyêṇ đa ̃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 

Bà Hoàng Thị Ninh, Trú tại thôn Nà Vang, xã Bính Xá, huyện Đình Lập , 

trình bày nội dung như sau: UBND xã đã có văn bản đề nghị dừng khai thác 

nhựa thông trên diện tích đất đã thu hồi của bà Hoàng Thị Bình, nhưng hiện tại 

bà Bình vẫn thuê người khai thác nhựa thông trên diện tích đất đó. 

 Kết luận: UBND huyện giao cho Hạt Kiểm lâm huyện tiếp tục chủ trì, 

cùng Tổ công tác (do Hạt Kiểm lâm làm tổ trưởng), khẩn trương phối hợp với 

UBND xã kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc, báo cáo UBND huyện kết quả 

kiểm tra chậm nhất ngày 05/7/2019. 

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

tháng 6 năm 2019 để Bà được biết./. 

 
 

Nơi nhận:                                                 
- Như kính gửi;                                                               

- 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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