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THÔNG BÁO  
Kết quả tiếp công dân ngày 22/11/2021 

 

I. Thành phần tiếp công dân. 

1. Lãnh đạo huyện  

- Ông Nguyễn Đăng Định - Phó chủ tịch UBND huyện; 

2. Đại diện các phòng ban: 

- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng Ban tiếp công dân huyện; 

- Ông Trần Hữu Dân - Phó chánh Thanh tra huyện; 

- Ông Trịnh Minh Mạnh - Phó trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường; 

- Ông Nguyễn Hữu Đạt - Thanh tra viên Thanh tra huyện; 

- Bà Tống Thị Phương Thảo - Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND huyện. 

II. Kết quả: 

1. Kết quả chung:  Số lượt công dân đã được tiếp: 04 lượt = 04 người trong 

đó: xã Tràng An: 01 người; xã Hưng Công: 01 người; xã An Ninh: 02 người;  

2. Kết quả cụ thể: 

2.1 Ông Trần Văn Cường, thôn Thiên Doãn, xã Tràng An, huyện Bình Lục. 

Nội dung: Phản ánh việc ông Trần Văn Minh có hành vi lấn chiếm trái phép 
ngõ đi chung. 

Chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện: Giao phòng Tài nguyên - Môi trường 
huyện hướng dẫn, phối hợp với UBND xã xem xét, giải quyết theo quy định. 

2.2. Bà Trần Thị Mai, thôn đội 1, xã Hưng Công, huyện Bình Lục. 

Nội dung: Đề nghị cơ quan chức năng tiến hành đo đạc, xác định lại mốc 
giới thửa đất của gia đình bà; đề nghị giải quyết việc chia đất đai cho gia đình 

chồng bà là đối tượng người có công với Cách mạng. 

Chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện: Giao UBND xã Hưng Công xem xét, 

giải quyết theo thẩm quyền, trả lời công dân và báo cáo kết quả về UBND huyện. 

2.3 Ông Phạm Văn Tiền, thôn An Tiến, xã An Ninh, huyện Bình Lục. 

Nội dung: Đề nghị cơ quan chức năng xem xét cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất cho gia đình ông. 

Chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện: Giao phòng Tài nguyên - Môi trường 
huyện chủ trì, phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện hướng 



dẫn UBND xã An Ninh xem xét, giải quyết theo quy định, báo cáo kết quả về 
UBND huyện. 

2.4 Ông Lê Trọng Minh, thôn An Tiến, xã An Ninh, huyện Bình Lục. 

Nội dung: Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình 
ông đã mua đất giãn dân từ năm 2005 và được giao đất từ năm 2006. 

Chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện: Giao UBND xã An Ninh giải quyết 
theo quy định, báo cáo kết quả giải quyết về UBND huyện. 

2.5. Ông Nguyễn Đình Hào, thôn Đồng Tâm, xã Đồng Du, huyện Bình Lục. 

Nội dung: Kiến nghị một số nội dung liên quan đến nhà sư chùa Hoa Lâm, 

xóm Chùa, thôn Đồng Tâm, xã Đồng Du. 

Chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện: Giao UBND xã Đồng Du xác minh, 

làm rõ, giải quyết theo quy định, báo cáo kết quả giải quyết về UBND huyện. 

3. Những vấn đề khác: Không./. 

 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 
- Ban tiếp công dân tỉnh; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Ban Dân vận Huyện ủy; 
- Phòng Tài nguyên - MT, Thanh tra, Ban TCD; 
- UBND các xã liên quan; 
- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Nguyễn Thanh Tùng 
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