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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết quả tiếp công dân đối với ông Trần Văn Thiên,
thôn Bắc Tây Nam, xã Cổ Đạm
Ngày 20 tháng 11 năm 2020, tại Phiên tiếp công dân định kỳ của Lãnh
đạo huyện, ông Trần Văn Thiên, thôn Bắc Tây Nam, xã Cổ Đạm tiếp tục phản
ánh và kiến nghị giải quyết việc gia đình ông Hoàng Hùng xây bờ rào bao cả
diện tích đất trồng cây đã được UBND xã kiểm tra, giải quyết, kết luận tại cuộc
làm việc ngày 28/7/2020 là đất do UBND xã quản lý.
Về việc này, theo báo cáo của UBND xã Cổ Đạm tại Văn bản số 81/BCUBND ngày 28/9/2020 thì sau khi UBND xã ban hành Thông báo số 48/TBUBND ngày 29/7/2020 về việc giải quyết kiến nghị của ông Trần Văn Thiên đến
nay 02 hộ (ông Thiên và ông Hùng) vẫn chưa di dời, khai thác số cây trên phần
đất UBND xã quản lý và hiện gia đình ông Hoàng Đình Chín (em ông Hoàng
Hùng) đã xây dựng bờ tường bao xung quanh khu vực đất do UBND xã quản lý
này; UBND xã đang hoàn thiện hồ sơ tháo dỡ bờ tường bao và di dời cây trên
đất UBND xã quản lý, trình UBND huyện và các phòng ban liên quan cho ý
kiến xử lý. Tuy nhiên, đến nay UBND huyện vẫn chưa nhận được báo cáo cụ thể
của UBND xã Cổ Đạm; vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Do vậy, Chủ trì Phiên tiếp công dân kết luận và UBND huyện có Văn bản
số 1606/TB-UBND ngày 01/12/2020 yêu cầu UBND xã Cổ Đạm tập trung xem
xét, giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo kết quả về
UBND huyện, Thanh tra huyện và Ban Tiếp công dân huyện trước ngày
16/12/2020.
Vậy, UBND huyện thông báo để ông Trần Văn Thiên 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 Văn Thiên;
- Lưu: VT, TCD.
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