
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 báo cáo kết quả xử lý đơn 

của bà Phạm Thị Hoài Dinh, thôn 

Lam Thủy, xã Xuân Giang 

Nghi Xuân, ngày   15   tháng  9 năm 2021 

 

                   Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; 

  - Ban tiếp công dân tỉnh Hà Tĩnh.      

Thực hiện Văn bản số 4722/UBND-TCD1 ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh 

về việc chuyển đơn của bà Phạm Thị Hoài Dinh, thôn Lam Thủy, xã Xuân Giang, 

huyện Nghi Xuân, nội dung đơn tóm tắt: Khiếu nại liên quan đến việc thu hồi đất, 

bồi thường giải phóng mặt bằng, cấp đất tái định cư cho hộ gia đình bà Phạm Thị 

Hoài Dinh thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Bến thủy II, đoạn qua huyện 

Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh... Về việc này, UBND huyện báo cáo như sau:  

- Sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại viết ngày 14/7/2021 của bà Phạm Thị 

Hoài Dinh do bà gửi trực tiếp UBND huyện và do UBND tỉnh chuyển đến tại 

Văn bản nêu trên, để làm rõ một số nội dung liên quan, UBND huyện chỉ đạo Ban 

Tiếp công dân huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan tổ 

chức làm việc với bà Phạm Thị Hoài Dinh. Sau khi xem xét nội dung khiếu nại 

nêu trong đơn và được bà làm rõ tại cuộc làm việc ngày 30/7/2021, căn cứ Luật 

Khiếu nại năm 2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, ngày 10/8/2021, 

UBND huyện ban hành Thông báo số 690/TB-CTUBND thông báo về việc thụ lý 

giải quyết khiếu nại lần đầu và Quyết định số 2949/QĐ-UBND về việc xác minh 

nội dung khiếu nại của bà Phạm Thị Hoài Dinh. Do trong thời hạn xác minh nội 

dung khiếu nại, thị trấn Xuân An phải thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ địa bàn 

theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ nên ngày 

01/9/2021, UBND huyện ban hành Quyết định số 3348/QĐ-CTUBND về việc gia 

hạn thời gian xác minh 15 ngày làm việc kể từ ngày 03/9/2021. Khi có kết quả cụ 

thể, UBND huyện tiếp tục báo cáo UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh. 

(Có Biên bản làm việc và các văn bản liên quan gửi kèm) 

Vậy, UBND huyện báo cáo để Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tiếp công dân 

tỉnh được biết./.                  

Nơi nhận:                                                                                 
- Như trên;                                                                                        

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  
- Văn phòng HĐND-UBND; Thanh tra huyện; 

- Các phòng: TNMT; Tài chính-kế hoạch; 

- Bà Phạm Thị Hoài Dinh (để biết); 
- Lưu: VT, TCD. 
  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 
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