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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1511 /VP- TCD

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 10 năm 2019

V/v đôn đốc giải quyết đơn
của bà Phạm Thị Thanh Hải

Kính gửi:
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND huyện Đức Phổ;
- UBND huyện Ba Tơ.
Ban Tiếp công dân tỉnh nhận được đơn kiến nghị đề ngày 07/10/2019
của bà Phạm Thị Thanh Hải (Địa chỉ: Thôn Trung Liêm, xã Phổ Phong,
huyện Đức Phổ) kiến nghị thu hồi lại đất lấn chiếm và xem xét cho bà mượn
hoặc thuê lại diện tích đã thu hồi, đền bù nhưng sử dụng không hết (nội dung
cụ thể trong đơn và tài liệu kèm theo đơn).
Đối với vụ việc này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có ý kiến chỉ
đạo giải quyết tại Thông báo kết luận tiếp công dân số 136/TB-UBND ngày
20/6/2016 và số 10/TB-UBND ngày 18/01/2019. Tuy nhiên, đến nay UBND
tỉnh chưa nhận được báo cáo kết quả giải quyết của các đơn vị trong khi đó
công dân liên tục phát sinh đơn gửi đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân yêu cầu
giải quyết.
Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn và Chủ tịch UBND các huyện: Đức Phổ, Ba Tơ khẩn trương thực hiện
nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo kết luận số
10/TB-UBND ngày 18/01/2019./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Tiếp công dân huyện Đức Phổ;
- Ban Tiếp công dân huyện Ba Tơ;
- Bà Phạm Thị Thanh Hải (thay phiếu báo tin) ;
- VPUB: CVP, PCVP, NC, NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, TCD (vl983).
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