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THÔNG BÁO  

Kết quả tiếp công dân ngày 12/4/2021 

 

I. Thành phần tiếp công dân. 

- Ông Trần Xuân Dũng - Chủ tịch UBND huyện; 

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

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

- Ông Trần Văn Quyết - 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: 05 lượt = 05 người trong đó: 

xã Tràng An: 01, xã An Ninh: 02, thị trấn Bình Mỹ: 01, xã An Đổ: 01. 

2. Kết quả cụ thể: 

2.1. Bà Hồ Thị Mai - thôn Thiên Doãn, xã Tràng An, huyện Bình Lục. 

Nội dung: Đề nghị giải quyết việc gia đình bà Thịnh xây tường bao trên diện 

tích đất nghĩa trang của thôn.  

Chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện: Giao UBND xã Tràng An kiểm tra, xác 

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

2.2. Ông Lê Hữu Huynh - thôn An Tiến, xã An Ninh, huyện Bình Lục. 

Nội dung: Đề nghị cấp GCN QSD đất đối với thửa đất gia đình ông đã được 

UBND xã An Ninh cấp từ năm 2005 và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính; đề nghị 

xem xét lại việc UBND xã An Ninh yêu cầu gia đình ông nộp thêm 72.259.000 đồng. 



Chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện: Giao UBND xã An Ninh xem xét, xác 

minh nội dung đơn, trả lời công dân và báo cáo UBND huyện. 

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

Nội dung: Đề nghị cấp GCN QSD đất đối với thửa đất gia đình ông đã được 

UBND xã An Ninh cấp từ năm 2005 và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. 

Chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện: Giao UBND xã An Ninh xác minh nội 

dung đơn, giải quyết theo quy định, trả lời công dân và báo cáo UBND huyện. 

2.4. Ông Nguyễn Thiện Đảo - thôn Văn Phú, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục. 

Nội dung: Đề nghị cơ quan chức năng cung cấp thông tin về giá đất cấp cư đối 

với vị trí gia đình ông đã mua tại thời điểm năm 2003. 

Chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện: Giao phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

xem xét, nghiên cứu, trả lời công dân, báo cáo UBND huyện. 

2.5 Ông Dương Đình Lạm, thôn Phù Tải, xã An Đổ, huyện Bình Lục. 

Nội dung: Đề nghị xem xét việc bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho gia 

đình ông khi thực hiện dự án cải tạo nâng cấp đê hữu Sông Sắt. 

Chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện: Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất 

huyện xem xét, nghiên cứu giải quyết theo quy định, trả lời công dân và báo cáo 

UBND huyện. 

III. 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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