
QUỐC HỘI KHÓA XV 

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 
 TỈNH NGHỆ AN 

 

   Số:          /ĐĐBQH 

    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 3 năm 2022 
  

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An 

 

 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nhận 

được đơn của ông Nguyễn Minh Hiếu, trú tại số nhà B6/13, đường số 3, Khu 
tái định cư Tecco đường 72m, xóm 18, xã Nghi Phú, thành phố Vinh cùng một 
số công dân trú tại Khu tái định cư Tecco. 

 Nội dung: Phản ánh người dân đã ở lâu năm tại khu tái định cư đường 
72m, xóm 18, xã Nghi Phú, thành phố Vinh nhưng đến nay chủ đầu tư là Công 
ty cổ phần tập đoàn Tecco chưa hoàn thiện hạ tầng (như chưa thực hiện việc rải 

nhựa các con đường; đường bê tông đã xuống cấp nghiêm trọng, chưa có nhà 
sinh hoạt cộng đồng …). Các hộ dân kiến nghị chủ đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ 
tầng ở khu tái định cư theo như quy hoạch ban đầu (có đơn gửi kèm theo). 

 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển đơn của công dân đến Ủy ban 
nhân dân tỉnh để chỉ đạo kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền; thông báo kết 
quả giải quyết đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, 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); 
- Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh (để b/c); 
- ĐBQH chuyên trách; 
- CVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 
- Trưởng, Phó phòng DNTT; 
- Ông Nguyễn Minh Hiếu;   
- Lưu: VT. 

TL. TRƯỞNG ĐOÀN 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

                       

                         
 
 

 
Bùi Duy Sơn 
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