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THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ đợt 01 tháng 8 năm 2019 

 

 Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND huyện , ngày 12/8/2019 tại 

phòng Tiếp công dân của huyêṇ , đồng chí Lê Văn Thắng , Chủ tic̣h 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 Lộc Thị Hải, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và MT huyện; 

4. Bà Lý Thị Hỷ, Chánh Thanh tra huyêṇ; 

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

6. Ông Vy Trọng Thanh, Cán bộ Ủy ban MTTQVN huyện; 

7. Bà Hoàng Thị Hòa, Phó chủ tịch Hội nông dân huyện; 

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

 * TÌNH HÌNH CHUNG 

 Trong ngày đã tiếp 02 lượt công dân đến kiến nghị, đề đạt nguyện vọng. 

 1. Ông Nông Văn Hính, trú tại khu 3, thị trấn Đình Lập (người được bà 

Nông Thị Vinh trú tại khu 3, thị trấn Đình Lập ủy quyền) với nội dung sau: Ngày 

01/12/2018 bà Hường trú tại khu 3, thị trấn Đình Lập xuống vườn mòng của bà 

Vinh chặt phá cây mòng, bà Vinh có ngăn cản nhưng bà Hường vẫn tiếp tục chặt 

phá (có gửi kèm theo đơn nội dung chi tiết trong đơn). Đề nghị UBND huyện 

xem xét giải quyết việc chặt cây mòng của bà Hường. 

Kết Luận:  

- Xem xét nội dung kiến nghị của công dân, UBND huyện yêu cầu Chủ 

tịch UBND thị trấn Đình Lập kiểm tra, xác minh làm rõ các kiến nghị của công 

dân (xác minh cụ thể số cây mòng là của ai, việc bà Hường tự ý chặt cây mòng 

của bà Vinh theo như kiến nghị của bà Vinh phản ánh);  

- Giao Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi 

trường, UBND thị trấn Đình Lập tham mưu đề xuất phương án giải quyết, báo 

cáo kết quả giải quyết về UBND huyện chậm nhất ngày 18/8/2019; 

 2. Ông Trần Văn Cường và vợ là Bà Hà Thị Hoàng, trú tại khu 6 thị 

trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, trình bày nội dung như sau: Gia đình ông, bà có 

xây nhà tại khu 6 thị trấn Đình Lập, xây một phần trên diện tích chưa được 
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chuyển đổi mục đích sử dụng đất và chưa cấp phép xây dựng, UBND thị trấn 

Đình Lập đã xử phạt vi phạm hành chính đối với gia đình, gia đình đã chấp hành 

và xây rãnh thoát nước nhưng UBND thị trấn Đình Lập yêu cầu gia đình bà tháo 

dỡ phần xây trên diện tích chưa được cấp phép. Đề nghị UBND huyện xem xét 

tạo điều kiện để gia đình không phải tháo dỡ phần vi phạm trên diện tích đó. 

 Kết Luận:  

Việc xây dựng nhà của gia đình bà trên phần diện tích đất chưa được 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chưa được cấp phép xây dựng là vi phạm các 

quy định. UBND huyện giao cho phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với 

UBND thị trấn Đình Lập và các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu giải 

quyết vụ việc theo đúng quy định, báo cáo kết quả tham mưu về UBND huyện 

chậm nhất ngày 15/8/2019. 

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

tháng 8 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; KT&HT; 

- Hội Nông dân huyện;  

- Đội an ninh CA huyện; 

- UBND thị trấn Đình Lập; 

- Lưu: VT.                                                    

                                            

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 Trần Huy Hoàn 
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