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  Nghệ An, ngày         tháng 03 năm 2022 

 

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên 

 

 Ngày 18 tháng 02 năm 2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã 
ban hành văn bản số 24/HĐND-TT chuyển đơn của ông Phạm Hồng Thực, 
trú tại xóm 3, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên thu hồi diện tích còn 

lại và cấp đất tái định cư khi thu hồi, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, đến 
nay Thường trực HĐND tỉnh chưa nhận được văn bản trả lời của UBND 
huyện Hưng Nguyên và công dân tiếp tục gửi đơn (có đơn gửi kèm theo). 

 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND huyện 
Hưng Nguyên chỉ đạo kiểm tra, giải quyết dứt điểm nội dung nêu trên; thông 
báo kết quả giải quyết đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và trả lời 

công dân theo quy định của pháp luật./.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- PCT.TT HĐND tỉnh (để b/c); 
- Đoàn ĐBQH tỉnh;  
- CVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 
- Trưởng, Phó phòng DNTT; 
- Ông Phạm Hồng Thực;   
- Lưu: VT. 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

                       

                         
 

 
 

Bùi Duy Sơn 
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