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THÔNG BÁO  

Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 10/2019 

 Ngày 07/10/2019, đồng chí Nguyễn Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND huyện 

chủ trì Phiên tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân huyện (đồng chí Lê 

Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND huyện dự họp thường kỳ UBND tỉnh theo Giấy 

mời số 367/GM-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh). Cùng dự có đại diện 

các cơ quan, phòng, ban, ngành, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Thanh tra, Tư pháp, Công an, Chi cục Thi hành án dân 

sự, Viện Kiểm sát nhân dân, Hạt Kiểm lâm, Ban Tiếp công dân huyện. 

 Sau khi nghe các công dân trình bày nội dung và ý kiến phát biểu của đại 

diện các phòng, ngành, đơn vị tham gia; Chủ trì Phiên tiếp công dân kết luận:  

Vụ việc của bà Lê Thị Dụng, cư trú ở thôn Phú Bình, xã Phú Gia, phản ánh 

năm 2014, gia đình bà được cấp giấy CNQSD đất lâm nghiệp tại Tiểu khu 229, 

xã Phú Gia nhưng đến nay chưa được giao đất thực địa, đề nghị các cơ quan có 

thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

Việc này, UBND xã Phú Gia đã trả lời công dân tại Văn bản số 32/UBND 

ngày 02/10/2019;  tuy vậy, bà Dụng chưa nhất trí. Hội đồng tiếp công dân huyện 

giao Ban Tiếp công dân huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành, đơn vị: 

Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra, Hạt Kiểm lâm tổ chức cuộc làm 

việc với bà Dụng để làm rõ nội dung, xong trước 10/10/2019. 

 Trên đây là kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 07/10/2019; UBND huyện 

thông báo để Thủ trưởng các phòng, ngành, đơn vị, UBND xã Phú Gia và bà Lê 

Thị Dụng biết, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh;                      

- Ban tiếp công dân tỉnh;              (báo cáo)   

- Thường trực Huyện ủy,  

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ngành, đơn vị tham gia  

  Phiên TCD và liên quan; 

- UBND xã Phú Gia; 

- Chánh, PVP HĐND và UBND huyện; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- Bà Lê Thị Dụng, thôn Phú Bình, xã Phú Gia; 

- Lưu: VT.  

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

ĐÃ KÝ 

 

 

    Nguyễn Trọng Vỹ 
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