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THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ, đột xuất và tiếp công dân thường xuyên; 

xử lý, giải quyết đơn thư trong tháng 04 năm 2020 

 

Trong tháng 04 năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Ủy ban nhân 

dân thị xã, Ban tiếp công dân thị xã không tổ chức tiếp công dân trực tiếp tại Trụ sở Tiếp 

công dân thị xã; thực hiện việc tiếp nhận đơn thư của công dân qua đường bưu điện; các 

đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến UBND thị xã, Ban 

tiếp công dân tham mưu xử lý, chuyển các cơ quan có liên quan xem xét giải quyết theo 

thẩm quyền đảm bảo đúng quy định của pháp luật.  

Thường trực tiếp công dân Thị xã tiếp nhận 01 đơn, nội dung đơn kiến nghị 

trên lĩnh vực đất đai. Cụ thể: 

Ngày 28/4/2020, nhận được đơn đề nghị của gia đình ông Nguyễn Xuân Ổn, 

thường trú Tổ dân phố 7, phường Nam Hồng, nội dung đơn: Phản ánh việc anh 

Tường - Tổ dân phố 6, phường Nam Hồng chuyển nhượng mảnh đất và ngôi nhà 

ngói xây tường hai gian cho chị Nguyệt vợ anh Thanh thuộc dạng mua trộm, bán 

trộm không ai biết.  

Sau khi xem xét nội dung, thẩm quyền, Ban Tiếp công dân thị xã tham mưu 

UBND thị xã chuyển đơn cho UBND phường Nam Hồng giải quyết, trả lời công dân 

và báo cáo UBND thị xã theo quy định.  

Trên đây là kết quả tiếp công dân định kỳ, đột xuất; tiếp công dân thường 

xuyên và giải quyết đơn thư trong tháng 04 năm 2020, Ủy ban nhân dân thị xã Hồng 

Lĩnh báo cáo để UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh biết; thông báo 

để các phòng, ban, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân phường, xã thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Hà Tĩnh;    

- Sở TNMT Hà Tĩnh;   

- Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh;    

- Ban Tiếp dân tỉnh Hà Tĩnh;     

- TTr: Thị uỷ, HĐND Thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- UBKT Thị ủy; Văn phòng Thị ủy;  

- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể cấp thị;  

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thị xã;  

- Ban TCD thị xã;  

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT, TCD, Thanh tra.  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÕNG 

PHÓ VĂN PHÕNG 
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