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Cẩm Mỹ, ngày 07 tháng 12 năm 2021 

 

 

Kính gửi: 

- Ban Tài chính Ngân sách, Văn phòng UBND xã; 

- Cấp ủy, Ban cán sự thôn Mỹ Trung; 

- Ông Phan Đình Lân - Công dân thôn Mỹ Trung. 

 

Thực hiện văn bản số 1071/KL-UBND ngày 22/4/2021 về việc kết luận nội 

dung tố cáo của công dân thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ; ngày 30/9/2021, Ủy ban 

nhân dân xã Cẩm Mỹ đã ban hành văn bản số 521/UBND-VP về việc đôn đốc thực 

hiện các nội dung tại Kết luận số 1071/KL-UBND ngày 22/4/2021. 

Tuy nhiên, đến nay việc thực hiện đang rất chậm, chưa có hiệu quả, chưa đạt 

yêu cầu (mặc dù có khách quan là do tình hình dịch bệnh COVID-19); Ủy ban 

nhân dân xã đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan tập trung thực hiện nghiêm túc 

Kết luận số 1071/KL-UBND ngày 22/4/2021, cụ thể như sau: 

1. Đối với Ban Tài chính ngân sách, Văn phòng UBND xã: tham mưu 

UBND xã có kế hoạch thực hiện các nội dung tại mục 2.2 (phần II - Kết luận và 

biện pháp xử lý). Hoàn thành chậm nhất ngày 15/12/2021. 

2. Đối với thôn Mỹ Trung: triển khai thực hiện các nội dung tại điểm a, b 

mục 2.1 (phần II - Kết luận và biện pháp xử lý). Hoàn thành chậm nhất ngày 

30/12/2021 (tùy tình hình thực tế dịch COVID-19). 

3. Đối với Ông Phan Đình Lân - Nguyên thôn trưởng thôn Mỹ Trung: thực 

hiện nghiêm túc, đảm bảo điểm c, d mục 2.1 (phần II - Kết luận và biện pháp xử 

lý), nhất là việc “thu hồi và nộp vào quỹ thôn số tiền 6.835.000 đồng; quyết toán 

và công khai với các hộ tham gia trồng ớt cay, xác định cụ thể kết quả sản xuất, 

việc thanh lý hợp đồng với các đơn vị cung ứng”. Hoàn thành chậm nhất ngày 

15/12/2021. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng Thanh tra huyện; 

- TT: ĐU, HĐND, UBMTTQ xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Lưu: VT. 
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