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THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân đối với ông Trần Quang Việt,  

thường trú tại thôn 1, xã Cổ Đạm 

 

Ngày 20 tháng 11 năm 2019, tại Phiên tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo 

Ủy ban nhân dân huyện, ông Trần Quang Việt thường trú tại thôn 1, xã Cổ Đạm 

có đơn và trực tiếp trình bày nội dung: “Phản ánh ông Phan Thái, thôn 8, xã Cổ 

Đam là tộc trưởng họ Phan Công tổ chức anh em xuống đập phá khu nghĩa địa 

của dòng họ ông; theo ông khu đất này năm 2012 được ông Trần Đỉnh Cảnh (bố 

ông) mua của làng Vân Hải với số tiền 600.000đ, gia đình xây bờ bao, quản lý 

sử dụng từ đó đến nay. Đề nghị kiểm tra, làm rõ”.  

Về việc này, chuyển đơn giao UBND xã Cổ Đạm kiểm tra, xem xét cụ thể, 

giải quyết theo quy định của pháp luật, có văn bản trả lời công dân; báo cáo kết 

quả về Ủy ban nhân dân huyện, Thanh tra huyện, phòng Tài nguyên-Môi trường 

và Ban Tiếp công dân huyện trước ngày 30/12/2019.  

Vậy, Ủy ban nhân dân huyện thông báo để ông được biết./. 

  Nơi nhận:      
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;    

- Văn phòng Huyện ủy, UBKT Huyện ủy; 

- Phó VP HĐND&UBND-Trưởng Ban TCD huyện;                                             

- Các thành phần tham gia TCD định kỳ;  

- UBND xã Cổ Đạm;  

- Ông Trần Quang Việt; 

- Lưu: VT. 

  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 
Phan Quốc Trường 
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