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THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ đợt 01 tháng 7 năm 2019 

 
 

 

 Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND huyện, ngày 12/7/2019 tại 

phòng Tiếp công dân của huyêṇ , đồng chí Lê Văn Thắng, Chủ tịch UBND 

huyêṇ đa ̃chủ trì tiếp công dân. Tham dự tiếp công dân có: 

1. Ông Lương Văn Thái, Phó Chủ tịch HĐND huyện; 

2. Ông Trần Huy Hoàn, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, 

Trưởng Ban tiếp công dân; 

3. Bà Lý THị Hỷ, Chánh Thanh tra huyêṇ; 

4. Ông Nguyễn Chiến Hiệp, Trưởng phòng Tài nguyên và MT huyện; 

5. Ông Hoàng Mạnh Duy, Ủy viên UBKT huyện ủy; 

6. Ông Vy Trọng Thanh, UV UBMTTQVN huyện; 

7. Sầm Anh Dũng, Phó trưởng phòng Tư pháp 

8.  Bà Vi Thị Luyến, Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyêṇ. 

 * TÌNH HÌNH CHUNG 

 Trong ngày đã tiếp 01 lượt công dân đến kiến nghị, đề đạt nguyện vọng. 

Bà Trần Thị Liên, trú tại Khu 1, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, 

trình bày nội dung kiến nghị như sau: Gia đình bà nhận chuyển nhượng 2ha rừng 

tại thôn Khe Cháy, xã Thái Bình từ năm 2009 sử dụng ổn định, năm 2018 có 

người dân phát lấn chiếm vào chân đồi của gia đình, gia đình mời cơ quan 

chuyên môn đi kiểm tra mới phát hiện giữa tên người sử dụng đất và thửa đất 

trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không khớp nhau. Đề nghị UBND 

huyện xem xét giải quyết.  

Kết luận:  

- Đối với nội dung liên quan đến hợp đồng giao dịch của gia đình bà, giao 

Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp UBND xã Thái Bình hướng dẫn công dân các 

thủ tục để hủy hợp đồng giao dịch cũ theo quy định. Hoàn thành chậm nhất 

ngày 30/7/2019 

- Đối với nội dung liên quan đến đất, giao Phòng Tài nguyên và Môi 

trường kiểm tra lại số lô, số thửa đối với 02 thửa đất trên, phối hợp với phòng 

Tư pháp xử lý hợp đồng giao dịch, tham mưu cho UBND huyện giải quyết theo 



quy định. Báo cáo kết quả giải quyết về UBND huyện chậm nhất ngày 

30/7/2019.   

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

tháng 7 năm 2019 cho các cơ quan, tổ chức liên quan biết và thực hiện./. 
 

ơ 

 

 

 

Nơi nhận:                                                 
- Thanh tra tỉnh; 

- Ban TCD tỉnh; 

- TT HĐND huyện;                                                                           

- CT, các PCT UBND huyện;      

- UB MTTQVN huyêṇ;                                                 
- VP Huyêṇ ủy; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; 

- VP HĐND và UBND huyện; Ban TCD huyện; 

- Các phòng Thanh tra; TN&MT; Tư pháp; 

- Hội Nông dân huyện;  

- Đội an ninh CA huyện; 

- UBND xã Thái Bình; 

- Lưu: VT.                                                    

                                            

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 Trần Huy Hoàn 
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