
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HƯƠNG KHÊ 
 

Số:           /UBND-TT 

V/v báo cáo kết quả giải quyết 

đơn của công dân 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hương Khê, ngày     tháng 7 năm 2021 

                        

               Kính gửi:   

                 - Ủy ban nhân dân tỉnh; 

             - Ban Tiếp công dân tỉnh. 

         

Ngày 30/6/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 2427/STNMT-

TTr về việc xử lý đơn của ông Lê Khắc Kiên, xã Hương Lâm; theo đó đề nghị 

UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Hương Khê:“Thực hiện giao Quyết định số 

776/QĐ-UBND ngày 21/2/2020 của UBND huyện về việc thu hồi đất cho ông Lê 

Khắc Kiên (trong trường hợp chưa giao Quyết định này cho gia đình ông Kiên); 

giải thích, hướng dẫn ông Kiên thực hiện quyền khiếu nại theo đúng quy định của 

pháp luật”. Ngày 13/7/2021, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4428/UBND-TCD2 

giao UBND huyện thực hiện nội dung kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, 

UBND huyện báo cáo như sau:  

Ngày 20/7/2021, UBND huyện tổ chức làm việc với ông Lê Khắc Kiên; tại 

cuộc làm việc đã trực tiếp giao Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 

của UBND huyện về việc thu hồi đất rừng sản xuất cho ông Kiên; đồng thời giải 

thích các quy định của pháp luật về khiếu nại và hướng dẫn ông Kiên thực hiện 

quyền khiếu nại (có Biên bản làm việc kèm theo). Tuy vậy, đến nay, ông Kiên chưa 

thực hiện quyền khiếu nại; khi ông Kiên thực hiện việc khiếu nại, UBND huyện sẽ 

xem xét thụ lý, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo kết quả cho 

UBND tỉnh và Ban Tiếp công dân tỉnh.  

 UBND huyện báo cáo UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh biết, quan tâm, 

chỉ đạo./. 

 
 Nơi nhận:                                                                                           

- Như trên;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Các phòng, đơn vị: Tư  pháp, Tài nguyên và  

  Môi trường, Thanh tra huyện; 

- Chánh, Phó VP HĐND và UBND huyện;  

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- Lưu: VT, TT. 

   

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

Ngô Xuân Ninh 
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