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                    Kính gửi:  

            - Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; 

            - Ban Tiếp công dân tỉnh Hà Tĩnh. 
 

Thực hiện Văn bản số 1377/UBND-NL2 ngày 11/3/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc chuyển đơn của bà Trần Thị Bình, xã Đan Trường, huyện Nghi 

Xuân đề nghị xử lý việc UBND xã sử dụng một phần diện tích đất của gia đình 

bà xây hội quán của thôn khi chưa được chấp thuận của gia đình; Ủy ban nhân 

dân huyện Nghi Xuân báo cáo cụ thể như sau: 

Vừa qua trước khi gửi đơn đến Ủy ban nhân dân tỉnh bà Trần Thị Bình 

cũng đã có đơn gửi UBND huyện. Sau khi soát xét hồ sơ liên quan, UBND 

huyện đã ban hành Văn bản số 342/UBND-VP ngày 05/3/2020 từ chối tiếp nhận 

nội dung đơn của bà Trần Thị Bình, lí do như sau: 

Tháng 10/2015, bà Trần Thị Bình đã có đơn gửi UBND huyện yêu cầu 

giải quyết nội dung trên. Ủy ban nhân dân huyện đã chuyển đơn, chỉ đạo UBND 

xã Xuân Trường (nay là xã Đan Trường) kiểm tra, xem xét cụ thể, giải quyết, trả 

lời bà theo quy định. Ngày 09/5/2016, UBND xã Xuân Trường có Văn bản số 

10/BC-UBND báo cáo UBND huyện và các đơn vị liên quan, đồng thời trả lời 

cho bà Trần Thị Bình về kết quả kiểm tra, xác minh, giải quyết vụ việc. Không 

đồng ý với kết quả trả lời của UBND xã Xuân Trường tại Văn bản nêu trên, bà 

tiếp tục có đơn gửi UBND huyện. Sau khi chỉ đạo các phòng, ban liên quan 

kiểm tra, xem xét cụ thể, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 98/TB-UBND 

ngày 12/9/2016 thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của bà. 

Như vậy, nội dung đơn nêu trên của bà Trần Thị Bình đã được UBND 

huyện xem xét, xử lý theo quy định. (có các Văn bản gửi kèm theo). 

Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo để Ủy ban nhân dân tỉnh và 

Ban Tiếp công dân tỉnh được biết./.        

Nơi nhận: 
- Như trên;           

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

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

- Thanh tra huyện; Phòng TN-MT; 

- UBND xã Đan Trường; 

- Lưu VT. 

  

TL. CHỦ TỊCH   

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
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