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THÔNG BÁO                                                                                       

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thành Công 

tại phiên họp với các ngành về giải quyết đơn kiến nghị của công dân 

 

 

Ngày 18/01/2022, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thành Công đã chủ trì 

phiên họp với các ngành về giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Ngọc và 

bà Nguyễn Thị Vân, cùng trú tại thôn An Cư, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, 

tỉnh Quảng Trị.  

Dự họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện, Thanh tra huyện, Văn phòng HĐND - UBND huyện, Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai huyện Triệu Phong; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, 

UBMTTQ, các Ban ngành liên quan và Công chức Địa chính – nông nghiệp xã 

Triệu Phước; ông Nguyễn Văn Ngọc và bà Nguyễn Thị Vân. Sau khi nghe lãnh 

đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND xã Triệu Phước báo cáo tình 

hình giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Ngọc và đơn kiến nghị của bà 

Nguyễn Thị Vân; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp; ý kiến của ông Nguyễn 

Văn Ngọc và bà Nguyễn Thị Vân, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thành Công kết 

luận: 

1. Đối với nội dung đơn kiến nghị ông Nguyễn Văn Ngọc. 

UBND huyện giao UBND xã Triệu Phước chủ trì, phối hợp với Chi nhánh 

Văn phòng Đăng ký đất đai huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn ông 

Nguyễn Văn Ngọc hoàn thiện hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để 

trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp đổi giấy chứng nhận cho ông Nguyễn 

Văn Ngọc theo đúng quy định; hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện về UBND 

huyện trước ngày 28/01/2022. 

2. Đối với nội dung đơn kiến nghị của bàNguyễn Thị Vân. 

UBND huyện giao UBND xã Triệu Phước kiểm tra, rà soát quỹ đất nông 

nghiệp và tình hình thực tế tại địa phương để xem xét, đề xuất UBND huyện giao 

đất cho bà Nguyễn Thị Vân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông 

nghiệp hoặc tạo điều kiện cho bà Nguyễn Thị Vân được thuê đất đối với quỹ đất 

công ích (5%) của xã, để bà Nguyễn Thị Vân có đất sản xuất, ổn định cuộc sống. 
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3. Giao Ban tiếp công dân huyện đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan theo 

chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương giải quyết dứt điểm các nội dung công 

dân kiến nghị, tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết đơn thư của 

công dân để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh  theo đúng thời gian quy 

định. 

Trên đây là nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thành 

Công tại phiên họp với các ngành về giải quyết đơn kiến nghị của công dân. 

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan biết và triển 

khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban TVHU (b/c); 

- TTHĐND huyện (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các thành viên dự họp; 

- CPVP, CVNN; 

- Website huyện; 

- Lưu VPUB. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Trần Văn Thi 
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