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THÔNG BÁO 

Về tình hình tiếp công dân ngày 20/6/2022    

Và đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. 

   

 

Ngày 20/6/2022, Lãnh đạo UBND huyện đã chủ trì buổi tiếp công dân của 

huyện, cùng tham gia buổi tiếp công dân có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: 

Thường trực HĐND huyện, Ban dân vận Huyện uỷ, Ủy ban mặt trận Tổ quốc 

huyện, Ban Tiếp công dân huyện. 

Tại buổi tiếp công dân, đã nhận được một số ý kiến đề nghị của công dân xã 

Xuân Áng, Yên Kỳ và thị trấn Hạ Hòa với các nội dung liên quan đến lĩnh vực đất 

đai và một số nội dung khác, cụ thể:  

1. Bà Tạ Thị Tính, khu 11, xã Xuân Áng, đề nghị giải quyết quyền lợi liên 

quan đến việc thu hồi và áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự 

án cải tạo, nâng cấp hồ Hàm Kỳ. 

Nội dung này, Lãnh đạo UBND huyện và Ban tiếp công dân đã giải thích 

trực tiếp cho Bà Tạ Thị Tính tại buổi tiếp công dân, đồng thời Chủ tịch UBND 

huyện giao cho Thanh tra huyện phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường 

tham mưu, đề xuất hướng giải quyết với Chủ tịch UBND huyện theo quy định.  

2. Bà Khuất Thị Thạch, khu 9, xã Yên Kỳ, đề nghị xem xét quyền lợi của Bà 

Khuất Thị Thạch liên quan đến thửa đất số 66 b, tờ bản đồ số 14, diện tích 230 m2. 

Nội dung này: Tại buổi tiếp công dân Lãnh đạo UBND huyện Hạ Hòa đã 

trực tiếp trao đổi hướng giải quyết với Bà Khuất Thị Thạch; Chủ tịch UBND 

huyện giao cho Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND 

xã Yên Kỳ phối hợp tham mưu, đề xuất hướng giải quyết  với Chủ tịch UBND 

huyện theo quy định.  

3. Ông Nguyễn Đức Thịnh, Ông Vi Thế Anh, Ông Hoàng Quang Văn, khu 

11, thị trấn Hạ Hòa, đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch đối với diện tích đất ở hiện 

trạng của các hộ dân nằm trong quy hoạch dự án mở rộng khuân viên Trung tâm 

Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện Hạ Hòa, để các hộ dân có thể 

xây dựng, sửa chữa nhà ở. 

Nội dung này, Lãnh đạo UBND huyện và Ban tiếp công dân đã giải thích 

trực tiếp cho Ông Nguyễn Đức Thịnh, Ông Vi Thế Anh, Ông Hoàng Quang Văn tại 



buổi tiếp công dân, đồng thời Chủ tịch UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu, đề xuất 

hướng giải quyết với Chủ tịch UBND huyện theo quy định.  

Thông báo để các phòng, ban, cơ quan đơn vị được biết, thực hiện./. 
  

Nơi nhận: 
- VP UBND tỉnh (Ban Tiếp công dân tỉnh); 

- Sở TT&TT (Cổng TTĐT tỉnh); 

- Thường trực Huyện ủy; 

- CT, CPCT; 

- Thanh tra huyện; 

- Phòng TN&MT; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Ban tiếp công dân; 

- UBND xã: Xuân Áng, Yên Kỳ, TT Hạ Hòa;  

- CVP, PVP; 

- Phòng VH&TT (Trang TTĐT huyện); 

- Lưu: VT. 

 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 

Lê Ngọc Mười 
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