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THÔNG BÁO
Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2021
Thực hiện Quy chế tiếp công dân; ngày 12 và ngày 24/7/2021 (nếu trùng vào
ngày nghỉ, ngày lễ thì tiếp vào ngày kế tiếp) tại Trụ sở Tiếp công dân, đồng chí
Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì tiếp công dân định kỳ, tham dự tiếp
công dân có các cơ quan, đơn vị liên quan:
I. KẾT QUẢ CHUNG
Trong ngày 12/7/2021, đã tiếp 01 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh, đề
đạt nguyện vọng.
Trong ngày 26/7/2021, không có lượt công dân nào đến kiến nghị, phản ánh,
đề đạt nguyện vọng.
II. KẾT QUẢ TIẾP TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ
Ngày 12/7/2021: tiếp bà Hoàng Thị Ngoan trú tại thôn Đoàn Kết, xã Khánh
Khê, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn: đề nghị UBND huyện xem xét, giải quyết về
mở lối đi lại sinh hoạt cho gia đình bà.
Kết luận: sau khi lắng nghe ý kiến của bà Hoàng Thị Ngoan, đồng chí Chủ
tịch UBND huyện trả lời như sau:
Vụ việc liên quan đến đường đi lại sinh hoạt của gia đình bà Ngoan đã được
UBND xã, huyện đứng ra giải quyết tuy nhiên không đi đến thống nhất; UBND huyện
đã hướng dẫn bà làm đơn khởi kiện ra Tòa án nhân dân huyện Văn Quan. Sau khi
được hướng dẫn bà Ngoan đã làm đơn khởi kiện ra Tòa án và đã có bản án Sơ thẩm.
Tuy nhiên bà Ngoan không tiếp tục kháng cáo mà lại lên Ban Tiếp công dân huyện đề
nghị được xem xét, giải quyết lại vụ việc.
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UBND huyện không tiếp tục xem xét và giải quyết lại nội dung vụ việc đã
được Tòa án giải quyết; UBND huyện đề nghị bà thực hiện theo đúng Bản án của
Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.
UBND huyện thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ để các cơ quan, đơn
vị liên quan biết.
(Thông báo này được công bố công khai tại Trụ sở Tiếp công dân và Trang
Thông tin điện tử của huyện, địa chỉ: http://www.vanquan.langson.gov.vn)./.

Nơi nhận:
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Thanh tra tỉnh;
Báo cáo
- Ban TCD tỉnh;
- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, các PCVP HĐND&UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ huyện;
- Hội Nông dân;
- Cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Bà Hoàng Thị Ngoan;
- Lưu: VT, BTCD..
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