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THÔNG BÁO 

Kết luận của Lãnh đạo UBND huyện tại buổi tiếp công dân  

tại Trụ sở Tiếp công dân huyện ngày 20/01/2022 

 
 

Ngày 20/01/2022, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, đại diện Lãnh đạo 

UBND huyện chủ trì tiếp công dân; tham gia buổi tiếp công dân có đại diện lãnh 

đạo Thanh tra huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Hội Nông dân 

huyện, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Tiếp công dân huyện. 

Đã tổ chức tiếp 02 công dân, nội dung như sau: 

1. Ông Nguyễn Minh Tuấn, thường trú tại xóm Hạ, Nhuận Hải, xã 

Khánh Hải đề nghị giải quyết tranh chấp đất giữa gia đình ông Tuấn và gia đình 

ông Nguyễn Văn Hùng, gia đình ông Phạm Văn Sơn đối với thửa đất số 282, tờ 

bản đồ số 06, xã Khánh Hải. 

Về việc này, UBND huyện hướng dẫn công dân liên hệ UBND xã Khánh Hải 

để được xem xét, hòa giải theo thẩm quyền. 

2. Ông Phạm Văn Hòa, thường trú tại xóm Thượng 1, xã Khánh Hòa phản 

ánh việc gia đình ông Hòa bị thu hồi 17 m
2
 đất ở xã Khánh Hòa để thực hiện dự 

án Xây dựng tuyến đường kết nối cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1, 

đoạn qua xã Khánh Hòa (giai đoạn hoàn thiện quy mô cao tốc) nhưng chưa được 

bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. 

Về việc này, UBND huyện hướng dẫn công dân liên hệ UBND xã Khánh Hòa 

để được xem xét, giải quyết. 

Trên đây là kết quả tiếp công dân ngày 20/01/2022 tại Trụ sở Tiếp công dân 

huyện, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết 

theo thẩm quyền, trả lời công dân và báo cáo kết quả về UBND huyện theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; 

- Hội Nông dân huyện; 

- Công an huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Phòng TN&MT; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- UBND xã Khánh Hải, Khánh Hòa; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Việt Cường 
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