
 

ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 HUYỆN TUY ĐỨC       Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc  
  

Số:         /TB - UBND                     Tuy Đức, ngày      tháng 02 năm 2023 
      

                                                     THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân ngày 20/02/2023  

                                                         

Ngày 20/02/2023, Ông Trần Vĩnh Phú - Phó chủ tịch UBND huyện tiếp công 

dân đột xuất; Tham dự buổi tiếp công dân có lãnh đạo các đơn vị: Văn Phòng HĐND 

- UBND,  Thanh tra huyện, Hội Nông dân huyện và 08 hộ dân tại xã Đắk Búk So là 

các ông (bà): Nguyễn Thị Xê, Nguyễn Văn Xuân, Hoàng Anh Dũng, Bùi Thị Lăng, 

Trần Văn Tuyên, Nguyễn Thị Yến, Mai Văn Hợp và ông Lý Văn Vui. 

           Tại buổi tiếp công dân, các hộ dân đề nghị nội dung như sau: 

            1. Bà Nguyễn Thị Xê: Đề nghị UBND huyện trả lời cho các hộ dân theo nội 

dung đơn đã gửi đến Huyện ủy và UBND huyện ngày 17/10/ 2022.  

2. Ông Nguyễn Văn Xuân: Hiện nay, một số bà con ở chợ củ chưa có chỗ kinh 

doanh buôn bán ổn định, do vậy các hộ dân buôn bán trên vỉa hè khu vực chợ cũ.  Đề 

nghị lãnh đạo UBND huyện, UBND xã ĐăkBukSo xem xét, bố trí chỗ buôn bán ổn 

định cho người dân đúng nơi quy định.  

            Sau khi tiếp nhận ý kiến phản ánh, Ông Trần Vĩnh Phú – Phó Chủ tịch UBND 

huyện kết luận như sau:  

1. Đề nghị Thanh tra huyện rà soát, tham mưu UBND huyện trả lời các kiến 

nghị của các hộ dân theo đúng quy định.  

          2. Giao Thanh tra huyện phối hợp Văn phòng HĐND-UBND huyện tham mưu 

UBND huyện sắp xếp lịch, mời các thành phần có liên quan để tổ chức tiếp dân, trả 

lời các kiến nghị của các hộ dân. Thời gian: Trong tháng 2 năm 2023. 

          Trên đây là kết quả buổi tiếp công dân ngày 20/02/2023; Thừa lệnh Chủ tịch, 

Văn Phòng HĐND-UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị và các hộ dân 

được biết để triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận :                                                                          TL.CHỦ TỊCH 

- Thanh tra tỉnh (b/c)                                                      KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Ban tiếp công dân tỉnh(b/c)                                                       PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

- CT, các Phó CT UBND huyện; 

- Thanh tra huyện (t/h); 

- UBND xã Đắk Buk So;                                                        
- Ban tiếp công dân huyện;  
- Trang thông tin điện tử;  

- Các hộ dân; 

- Lưu: VT.                                                                              Phan Văn Hào   
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