
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /UBND-TT 
V/v trả lời công văn số 302/UBND 

ngày 28/7/2022 của UBND xã  

Nam Phúc Thăng                                   

 

 

        Cẩm Xuyên, ngày    tháng   năm 2022 

  

  Kính gửi:  Chủ tịch UBND xã Nam Phúc Thăng 

  

 UBND huyện nhận được công văn 302/UBND ngày 28/7/2022 của 

UBND xã Nam Phúc Thăng về việc đề nghị xem xét kiến nghị của ông Nguyễn 

Tiến Dũng công dân thôn Phong Hầu (kèm theo đơn và nội dung đơn của ông 

Nguyễn Tiến Dũng đề ngày 13/01/2022 ). Tại văn bản UBND xã Nam Phúc 

Thăng nêu: “sau khi nhận được thông báo Kết luận số 71/KL-UBND ngày 

10/01/2022 của UBND huyện, ông Nguyễn Tiến Dũng cho rằng tại Kết luận này 

mới giải quyết được 2 nội dung ông đề nghị, còn lại 2 nội dung trong Kết luận 

số 4049/KL-UBND ngày 30/12/2020 của UBND huyện vẫn chưa được giải 

quyết. UBND xã đã hướng dẫn ông Nguyễn Tiến Dũng tiếp tục đề xuất với 

Phòng Thanh tra huyện để được xem xét, giải quyết, tuy nhiên qua nhiều lần 

trao đổi, gặp gỡ Lãnh đạo huyện tại các buổi tiếp công dân nhưng vẫn chưa 

được giải quyết.”  

 Tiếp nhận ý kiến phản ánh của Chủ tịch UBND xã Nam Phúc Thăng; 

UBND huyện đã làm việc với lãnh đạo Thanh tra huyện, Ban tiếp công dân 

huyện, đối chiếu sổ nhật ký tại các buổi tiếp dân thường xuyên, định kỳ của lãnh 

đạo Huyện ủy, UBND huyện cho thấy: 

 Sau khi UBND huyện ban hành thông báo kết luận số 71/KL-UBND ngày 

10/01/2022 điều chỉnh hủy bỏ 2 nội dung nêu trong Kết luận số 4049/KL-

UBND ngày 30/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện về Kết luận nội dung tố cáo 

của cán bộ, nhân dân thôn 5 xã Cẩm Thăng (nay là xã Nam Phúc Thăng) đến 

nay(đến trước ngày 28/7/2022) lãnh đạo Thanh tra huyện, lãnh đạo UBND 

huyện, ban tiếp công dân huyện chưa nhận được bất kỳ nội dung kiến nghị, phản 

ánh nào của công dân Nguyễn Tiến Dũng cũng như chuyển đơn của UBND xã 

Nam Phúc Thăng đề nghị được xem xét giải quyết. Như vậy việc UBND xã 

Nam Phúc Thăng cho rằng việc ông Nguyễn Tiến Dũng qua nhiều lần gặp gỡ, 



trao đổi lãnh đạo tại các buổi tiếp dân nhưng chưa được giải quyết là không có 

cơ sở.    

 Chủ tịch UBND huyện nghiêm túc phê bình Chủ tịch UBND xã Nam 

Phúc Thăng trong việc phản ánh ý kiến thiếu căn cứ gây ra hiểu lầm của công 

dân đối với UBND huyện trong việc chậm trễ giải quyết đơn thư. Đồng thời 

giao UBND xã Nam Phúc Thăng nghiêm túc thực hiện các nội dung tại kết luận 

số 4049/KL-UBND ngày 30/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện về Kết luận nội 

dung tố cáo của cán bộ, nhân dân thôn 5 xã Cẩm Thăng (nay là xã Nam Phúc 

Thăng), Kết luận số 71/KL-UBND ngày 10/01/2022  về việc điều chỉnh hủy bỏ 

2 nội dung nêu trong Kết luận số 4049/KL-UBND ngày 30/12/2020 của Chủ 

tịch UBND huyện.    

         Đối với ông Nguyễn Tiến Dũng nếu có ý kiến về các nội dung còn lại 

trong Kết luận số 4049/KL-UBND ngày 30/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện 

thì đề nghị gửi đơn trực tiếp UBND huyện (qua Ban Tiếp công dân huyện) và 

cung cấp các hồ sơ để chứng minh nội dung kiến nghị để được xem xét, giải 

quyết./. 

Nơi nhận:  

- Như trên;                                                        

- Chủ tịch,các PCT UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Ban TCD; 

- TCT theo quyết định 1332/QĐ-UBND 

ngày 19/3/2021; 

- Lưu: VT,TT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hà Văn Bình 
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