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THÔNG BÁO 

Tình hình tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2021 

và ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND huyện  

 

Thực hiện Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện năm 2021. 

Ngày 25 tháng 02 năm 2021 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, Phó Chủ tịch UBND 

huyện Hoàng Văn Phúc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo và phản ánh, kiến nghị. 

Tham gia buổi tiếp có Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện, Thanh tra huyện, 

phòng Tài nguyên &MT huyện và Ban Tiếp công dân huyện.  

Văn phòng HĐND - UBND huyện tổng hợp tình hình và ý kiến chỉ đạo giải 

quyết của Phó Chủ tịch UBND huyện như sau: 

T

T 

Họ tên, địa chỉ 

 người KN, TC, KN, PA 

Phân loại đơn,  

Nội dung đơn 

Đến 

lần 

đầu  

Đến 
nhiều 
lần 

Ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với 

từng vụ việc 

1 

Lê Văn Nguyên 

(Thôn Là, xã Định Long 

Người Bà Lê Thị Hảo ủy 

quyền 

ĐN về việc hỗ trợ tiền 

công cho người đi tố cáo 
 X 

- Giải thích công dân. 

- Giao Thanh tra huyện, 

kiểm tra, rà soát lại nội 

dung có văn bản trả lời 

công dân và báo cáo Chủ 

tịch UBND huyện. 

2 

 Lê Xuân Quang 

(Thôn Quan Yên, Định 

Công) 

ĐN huyện đo đạc và cắm 

mốc giới để gia đình ông 

làm nhà 

 x 
- Hướng dẫn công dân 

- Giải thích công dân 

Giao Văn phòng HĐND - UBND huyện phối hợp với Thanh tra huyện theo 

dõi, kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết của các đơn vị, báo cáo Chủ tịch UBND 

huyện biết để chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận:                                                                            
- Thường trực Huyện ủy, TT HĐND huyện;                                 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;                                                 

- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy;                                                  
- Văn phòng Huyện ủy;             

- Chánh Thanh tra huyện; 

- CVP, các Phó CVP HĐND - UBND huyện; 

- Các xã có trong thông báo; 

- Lưu: VT, TD.                                                                                              

TL.CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Hoàng Văn Hiếu 
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