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BÁO CÁO 

Về việc giải quyết đơn của công dân 

(Trường hợp ông Trương Văn Huề ) 

 

 

Thực hiện Công văn số 1822/UBND-KT ngày 22/4/2022 của UBND 

tỉnh Quảng Trị về việc giải quyết đơn thư của ông Trương Văn Huề. Đơn của 

ông Trương Văn Huề, (thường trú tại thôn Vân Tường, xã Triệu Trạch, huyện 

Triệu Phong) đề nghị được giải quyết việc tranh chấp đất đai giữa ông Trương 

Văn Huề với ông Trịnh Trọng Chuýnh, trú tại tiểu khu 3, thị trấn Ái Tử, 

huyện Triệu Phong. 

UBND huyện Triệu Phong báo cáo kết quả giải quyết như sau: 

Việc giải quyết đề nghị của ông Trương Văn Huề thuộc thẩm quyền 

của Tòa án Nhân dân huyện Triệu Phong. Vì vậy, ngày 27/4/2022, Chủ tịch 

UBND huyện có Công văn số 1327/UBND-TCD về việc giải quyết đơn của 

ông Trương Văn Huề, chuyển đơn của ông Trương Văn Huề đến Tòa án Nhân 

dân huyện xem xét giải quyết theo quy định pháp luật. 

Ngày 06/5/2022, Tòa án Nhân dân huyện Triệu Phong có Công văn số 

27/CV-TA gửi UBND huyện Triệu Phong nêu ý kiến về việc giải quyết đơn 

thư của ông Trương Văn Huề, cho biết Tòa án Nhân dân huyện đang thụ lý 

giải quyết đề nghị của ông Trương Văn Huề; đồng thời nêu lý do chậm xử lý 

đối với đề nghị của trường hợp công dân nói trên. (Sao gửi kèm theo). 

UBND huyện tiếp tục đôn đốc các cơ quan liên quan giải quyết đề nghị 

của ông Trương Văn Huề theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi 

ích hợp pháp, chính đáng của công dân. 

Trên đây là việc giải quyết đơn thư của công dân (trường hợp ông 

Trương Văn Huề, thường trú tại thôn Vân Tường, xã Triệu Trạch, huyện 

Triệu Phong). UBND huyện Triệu Phong báo cáo UBND tỉnh được biết và 

cho ý kiến chỉ đạo./.  
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Chủ tịch, phó CT UBND huyện; 

- CPVP, CVNC; 

- Thanh tra huyện, Ban TCD huyện; 

- Ông Trương Văn Huề;  

- Lưu: VTUB. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Văn Linh 
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