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THÔNG BÁO
Kết quả tiếp công dân ngày 10/11/2021
I. Thành phần tiếp công dân.
1. Lãnh đạo huyện
- Ông Trần Xuân Dũng - 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: 06 lượt = 06 người trong
đó: xã Vũ Bản: 01 người; xã Bình Nghĩa: 01 người; xã Trung Lương: 01 người;
xã Hưng Công: 01 người; xã An Ninh: 01 người; xã Tràng An: 01 người.
2. Kết quả cụ thể:
2.1 Ông Trần Hữu Lộc, thôn 7, xã Vũ Bản, huyện Bình Lục.
Nội dung: Đề nghị các cơ quan thực hiện đúng các nội dung trong biên bản
đã làm việc tại Hội nghị thống nhất giải quyết giữa các bên.
Chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện: Giao phòng Tài nguyên - Môi trường
huyện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung đã thống nhất tại biên bản
làm việc với công dân.
2.2. Ông Trần Văn Quỳnh, thôn 4 Cát Lại, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục.
Nội dung: Đề nghị giải quyết một số nội dung liên quan đến cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất là tài sản thừa kế do bố mẹ ông để lại.
Chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện: Hướng dẫn ông Trần Văn Quỳnh liên
hệ với các cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết nội dung đề nghị.
2.3 Ông Lê Gia Tiếu, thôn Mai Động, xã Trung Lương, huyện Bình Lục.
Nội dung: Đề nghị cơ quan chức năng xem xét xác định lại mốc giới thửa
đất của gia đình ông.

Chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện: Giao UBND xã Trung Lương xem
xét, giải quyết theo quy định báo cáo kết quả về UBND huyện.
2.4 Ông Nguyễn Văn Hoàng, thôn đội 3, xã Hưng Công, huyện Bình Lục.
Nội dung: Đề nghị cơ quan chức năng giải quyết một số nội dung liên quan
đến công tác nhân sự ở thôn 3 và HTX xã Hưng Công.
Chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện: Giao Thanh tra huyện nghiên cứu,
tham mưu UBND huyện giải quyết theo quy định.
2.5 Bà Cao Thị Thoa, thôn An Thuận, xã An Ninh, huyện Bình Lục
Nội dung: Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét việc cấp GCN QSD đất,
chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở.
Chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện: Giao UBND xã An Ninh hướng dẫn
công dân thực hiện các thủ tục theo quy định.
2.6 Ông Nguyễn Văn Hà, thôn Mỹ Duệ, xã Tràng An, huyện Bình Lục
Nội dung: Đề nghị giải quyết việc hộ bà Nguyễn Thị Ninh có hành vi lấn
chiếm, xây dựng trái phép trên diện tích mương thoát nước của thôn và đề nghị
xác định lại mốc giới mương thoát nước.
Chỉ đạo của Lãnh UBND huyện: Giao UBND xã Tràng An khẩn trương
xem xét giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo kết quả 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.
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