
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH NGHỆ AN 

 

Số:    /HĐND-TT                                        
V/v chuyển đơn của công dân 

CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Nghệ An, ngày      tháng 4 năm 2022 

 

 

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

 

 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nhận được đơn của bà Phan Thị 

Dương, trú tại khối 5 (khối 11 cũ), thị trấn Hưng Nguyện, huyện Hưng Nguyên. 

 Nội dung: Kiến nghị kiểm tra, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất các thửa 

đất để đảm bảo quyền lợi cho gia đình bà khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện 

dự án VSIP Nghệ An. Bà không thống nhất với giải quyết của UBND thị trấn 

Hưng Nguyên (nội dung chi tiết có đơn của công dân gửi kèm theo). 

 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển đơn của công dân đến 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên để kiểm tra, giải quyết theo 

thẩm quyền; 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; 

- Bà Phan Thị Dương;   

- Lưu: VT. 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

                       

                         

 

 

 

Bùi Duy Sơn 
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