
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRIỆU PHONG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:     /TB-UBND     Triệu Phong, ngày     tháng 4 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 4/2021 

 

Ngày 12/4/2021, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, Chủ tịch UBND huyện: ông 

Phan Văn Linh chủ trì tiếp công dân định kỳ. Tham dự tiếp công dân có đại diện các 

cơ quan: Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân 

huyện. 

Số công dân đăng ký tiếp 1 lượt/2 người/1 vụ việc. Sau khi nghe công dân 

trình bày và ý kiến của các thành viên tham dự, Chủ trì buổi tiếp công dân kết luận 

cụ thể như sau: 

   1. Ông Lê Thanh Hải, ông Văn Quang Thường trú tại thôn Phú Mỹ Kiên, xã 

Triệu Giang, huyện Triệu Phong, trình bày: Đề nghị giải quyết dứt điểm tranh chấp 

địa giới hành chính giữa thôn Phú Mỹ Kiên, xã Triệu Giang và thôn Tân Kiên, xã 

Triệu Ái. 

         Kết luận: Về việc này; Giao Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện giải 

quyết kiến nghị của công dân đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, trả lời cho 

công dân trước ngày 30/4/2021. 

         Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện chủ trì tiếp công dân 

định kỳ vào ngày 12/4/2021. Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp 

Thanh tra huyện giám sát, đôn đốc Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND huyện thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo kết luận này./. 

 

Nơi nhận: 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Phòng TN&MT huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- UBND xã Triệu Ái, Triệu Giang; 

- Ban TCD huyện;  

- CPVP, CVTCD; 

- Lưu: VTUB. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đoàn Quang Diện 

  

 

 

 

 



UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRIỆU PHONG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:     /TB-UBND     Triệu Phong, ngày     tháng 01 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận tiếp công dân ngày 22/01/2021 

 

Ngày 12/01/2021, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, Chủ tịch UBND huyện: 

ông Phan Văn Linh chủ trì tiếp công dân định kỳ. Tham dự tiếp công dân có đại 

diện các cơ quan: Thanh tra huyện, Trưởng ban Tiếp công dân huyện. 

Số công dân đăng ký tiếp: 0 lượt/0 người/0 vụ việc.  

         Trên đây là thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ vào ngày 12/01/2021./. 

 

Nơi nhận: 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Ban TCD huyện;  

- CPVP, CVNC; 

- Lưu: VTUB. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đoàn Quang Diện 
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