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    Đình Lâp̣,  ngày 14 tháng 6   năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

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

 Bế Thị Ân, tại phiên tiếp công dân ngày 12 tháng 6 năm 2019 

 
 

                    Kính gửi:  Bà Hoàng Thị Chiều, Bế Thị Ân, trú tại thôn Tẩn Lầu,  

xã Bắc Xa, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 
 

 Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND huyêṇ , ngày 12/6/2019 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 đầy đủ các thành phần 

tiếp công dân theo quy định. 

*KẾT QUẢ TIẾP CỤ THỂ 

Bà Hoàng Thị Chiều, Bế Thị Ân, trú tại thôn Tẩn Lầu, xã Bắc Xa, huyện 

Đình Lập, trình bày kiến nghị như sau: Gia đình Bà đang khai thác nhựa thông ở 

Mạy Làu, thôn Tẩn Lầu tổng số cây 215 cây nhưng anh Vi Văn Lai và một số 

dân trong thôn Nà Thuộc xã Bắc Xa đã đi thu lấy nhựa của gia đình bà, đề nghị 

xem xét giải quyết.  

Kết luận:  

Ngày 24/5/2019 UBND huyện đã nhận được đơn kiến nghị của Bà và 03 

hộ dân trú cùng thôn, UBND huyên đã có Công văn số 170/VP-BTCD ngày 

29/5/2019 giao UBND xã xem xét giải quyết, vụ việc đang được UBND xã xem 

xét giải quyết. 

Giao UBND xã Bắc Xa khẩn trương làm việc với các hộ dân và báo cáo 

kết quả giải quyết về UBND huyện chậm nhất ngày 18/6/2019. 
 

 

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

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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