
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /UBND-VP 
V/v trả lời đơn ông Cao Văn Tứ, 

trú tại số nhà 34, Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, phường Hưng Dũng, 

thành phố Vinh, Nghệ An 

 

Nghi Xuân, ngày  12 tháng 11 năm 2020 

 
 

Kính gửi: Ông Cao Văn Tứ, trú tại số nhà 34, 

Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, Nghệ An. 

 

Ủy ban nhân dân huyện nhận được đơn của ông Cao Văn Tứ, trú tại số 

nhà 34, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 

An (Chủ đầu tư Dự án Mô hình trình diễn trồng cây hoa hòe dược liệu để sản 

xuất hàng hóa và sản xuất cây hoa hòe giống, thu mua, sơ chế hoa hòe tại xã Cổ 

Đạm, huyện Nghi Xuân) với nội dung tắt như sau: Đề nghị UBND huyện cho 

Chủ đầu tư được nộp phạt do xây dựng công trình vi phạm trong quá trình thực 

hiện dự án trồng cây hoa hòe; đồng thời, sớm xem xét hồ sơ và phê duyệt Dự án 

“Xây dựng mô hình trồng cây ăn quả, sản xuất hàng hóa tại xã Cổ Đạm”. 

Sau khi xem xét nội dung đơn, Ủy ban nhân dân huyện nhận thấy kiến 

nghị của ông đã được Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến cụ thể tại các Văn bản: 

Số 990/UBND-TCKH ngày 02/6/2020 và số 1221/UBND-TCKH ngày 

07/7/2020.  

Vậy, Ủy ban nhân dân huyện trả lời để ông Cao Văn Tứ được biết./.     
 

 Nơi nhận:                                                                                       
- Như trên;           

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

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

- Thanh tra huyện; 

- Lưu VT, TCD. 

  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phan Quốc Trường 
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