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Ngày 03/3/2022, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, Chủ tịch 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 Phạm Văn Duyên, xóm 8, xã Khánh Hồng đề nghị trả lời nội 

dung ông Duyên phản ánh một số sai phạm của ông Đỗ Quang An, nguyên Chủ 

tịch UBND xã Khánh Hồng nhiệm kỳ 2016-2020. 

Về việc này, ngày 01/10/2021, UBND huyện đã nhận được nội dung 

phản ánh của ông Duyên do Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đến. UBND 

huyện đã chỉ đạo Thanh tra huyện làm việc trực tiếp với ông Duyên vào ngày 

25/10/2021 và trả lời: nội dung ông Duyên phản ánh đã được UBND huyện 

trả lời tại văn bản số 196/UBND-TTr ngày 01/3/2021. UBND huyện đề nghị 

ông Duyên không tiếp tục đến trụ sở Tiếp công dân các cấp để phản ánh, kiến 

nghị về nội dung này nếu không cung cấp thêm được tài liệu, chứng cứ mới. 

2. Ông Lê Văn Thuân, xóm 11, xã Khánh Hồng đề nghị UBND xã Khánh 

Hồng thực hiện Quyết định số 06/GQKN ngày 12/10/2003 của UBND huyện 

Yên Khánh về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Thuân. 

 Về việc này, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã giao Chủ tịch UBND xã 

Khánh Hồng xem xét, giải quyết tại Thông báo số 677/TB-UBND ngày 

09/11/2021; Thông báo số 04/TB-UBND ngày 07/01/2022. Chủ tịch UBND 

huyện yêu cầu Chủ tịch UBND xã Khánh Hồng tập trung chỉ đạo xem xét, giải 

quyết, hướng dẫn, trả lời nội dung đề nghị của công dân bằng văn bản và báo cáo 

kết quả về UBND huyện (qua Thanh tra huyện và Ban Tiếp công dân huyện) 

trước ngày 15/3/2022. 



 Trên đây là kết quả tiếp công dân ngày 03/3/2022 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 Hồng; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Việt Cường 

 


		2022-03-07T14:11:30+0700


		2022-03-07T15:20:52+0700


		2022-03-07T15:20:52+0700


		2022-03-07T15:20:52+0700




