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THÔNG BAO
KM 1un cüa dng chI Nguyn Minh Tam, Chü tich UBND qun
Hoàng Mai ti bui tip cong dan ngày 27/4/202 1
Ngây 27 tháng 4 nAm 2021, d6ng chi Nguy6 Mitt Tam, Chü tjch UBND qun
Hoãng Mai da có bui tip cong dan djnh k5', t6ng s6 hxyt tiEp: 0llucxt/01 cong dan. Tham
dr buM tiEp cOng dan có lath d?o cac phông, ban, dan vj: Ban Tip cOng dan Qun,
Thanh tra Qun, phông Tài nguyen MOi tnthng, DOi Quãn 19 flXD Do thj và Lath dao
UBND phi.räng HoAng VAn Thii.
Trong qua trInh tip cong dan, sau khi nghe báo cáo, 9 kin than muu cüa cac
don vj, dMg chI Chü tjch UBND Qunkát 1un nhu sau:
Tru'ông hyp bà Nguyn Thi Tuyh, phu'b'ng Hoàng VAn Thij.
Ni dung: Kiln nghj giái quylt tranh chd'p dAt dai giza gia dinh bà và gia dmnh
bà Dng Thj L tqi phu&ng Hoàng Van Thy, quan Hoàng Mai Kiln nghj xfr 1j5 d&t diEm
cong trinh vi phQm v (rat 4 xdy dyng cilia hç5 gia dmnh ha Dng Thj Lj tgi khu vyv ao
Ca C'on, phwông Hoâng Van Thy thi<rc hien Thông báo s6 12/7'B-UBND ngây
03/12/2016 cilia UBND Thành phd. Không ddng vó'i kit luan sd 03/KL-UBND ngày
13/01/2021 yE viec kit luan n5i dung ti cáo ddi vöi ông Lê Cong Doàn, can b Di
Quán lj ITXD DO thj Quan.
- Giao Thanh tra Qun chü tn cüng các don vj lien quan kiëm tra, râ soát các nQi
dung kiM nghj, phân ánh cUa cOng dan, báo cáo L&nh dao UBND Qu.n n&u có nQi dung
phát sinh mài và d xu& bin pháp xfr 19, n&u không có nOi dung phát sinh mOi thI tham
muuUBND Qun có vAn bàn trá läi cOng dan theo quy djnh.
Thüa 1nh ChU tjch UBND Qun, VAn phOng HDND và UBND Qun thông
báo d& các don vi cO lien quan bitt và nghiêm tUc thvc hin./.
Nol nhân:
- Die ChU tjeh UBND Qugn;
(dl
- Các die PCI UBND Quan;
b/c
- Chánh VP HDND-1.JBND Quan;
- BO phn Tong hqp; (dé p/h don dOe)
- Thanh tra Quan; (dê i/h)
- TNMT, DGi QLTnXD DI,
UBND phutng Hoàng Van Thy; (de p/I? i/h)
- Cong thông tin din tfr;
- Lisu: VT, BICD
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