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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân ngày 03/11/2022 

 
 

 
 

 

 

Ngày 03/11/2022, đồng chí Nguyễn Xuân Tuyển, Chủ tịch UBND huyện 

chủ trì tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của huyện; tham gia tiếp có: đại 

diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Thanh tra huyện, phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện, Hội Nông dân huyện, Ban Tiếp công dân huyện. Sau khi nghe 

các công dân trình bày và ý kiến phát biểu của các cơ quan, đơn vị tham gia tiếp 

công dân, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã kết luận như sau: 

Ông Lê Văn Thuân, xóm 11, xã Khánh Hồng đề nghị 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, UBND huyện Yên Khánh yêu cầu UBND xã Khánh Hồng tập 

trung giải quyết dứt điểm vụ việc. 

Trên đây là Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp 

công dân ngày 03/11/2022 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 
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