
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:          /TB-UBND Nghi Xuân, ngày  12 tháng 5 năm 2020 

   
 

THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân đối với ông Hoàng Ngọc Trà,  

thôn Xuân Sơn, xã Cổ Đạm, 

 

Ngày 05 tháng 5 năm 2020, tại Phiên tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch 

UBND huyện, ông Hoàng Ngọc Trà, thôn Xuân Sơn, xã Cổ Đạm trực tiếp kiến 

nghị nội dung: Đề nghị giải quyết việc trước đây UBND xã Cổ Đạm thống nhất 

với gia đình ông để lấy một phần diện tích đất của gia đình đắp đập Cồn Tranh 

và sẽ bồi thường cho gia đình 500 m
2 

đất ở vị trí khác nhưng đến nay vẫn chưa 

giải quyết dứt điểm; UBND xã đã có văn bản báo cáo, xin ý kiến hướng dẫn của 

phòng Tài nguyên và Môi trường để xử lý. 

Về việc này, sau khi xem xét kiến nghị của UBND xã Cổ Đạm tại Văn 

bản số 01/TB-UBND ngày 06/01/2020 về kết quả giải quyết kiến nghị của ông 

Hoàng Ngọc Trà, phòng Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 

103/TNMT ngày 30/3/2020 cho ý kiến hướng dẫn xử lý vụ việc. Hiện nay, vụ 

việc đang thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Cổ Đạm; đề nghị ông trực 

tiếp UBND xã để được xem xét, giải quyết theo quy định. 

Vậy, UBND huyện thông báo để ông Hoàng Ngọc Trà 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 Hoàng Ngọc Trà; 

- Lưu: VT. 

  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 
Phan Quốc Trường 
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