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 Số:        /UBND-BTCD 
V/v chuyển đơn phản ánh kiến 

nghị của ông Nguyễn Vinh Chung 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hưng Nguyên, ngày     tháng      năm 2021 

 
Kính gửi: Chủ tịch UBND xã Hưng Yên Nam 

 
Ngày 26 tháng 10 năm 2021, UBND huyện Hưng Nguyên nhận được đơn của 

ông Nguyễn Vinh Chung, trú tại xóm 8, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, 

tỉnh Nghệ An. 

 Đơn có nội dung: Phản ánh UBND xã Hưng Yên Nam yêu cầu gia đình ông 

tháo dỡ cọc bê tông, dây thép gai trên trên thửa đất nông nghiệp của gia đình để 

trồng cây vụ đông là không đúng quy định. Ông kiến nghị cho phép gia đình ông 

được rào chắn để trồng cây vụ đông nâng cao năng suất, thu nhập thay cho trồng 

cây lúa nước. 

(Nội dung cụ thể có đơn gửi kèm theo). 

Sau khi xem xét nội dung đơn, Chủ tịch UBND huyện giao Chủ tịch UBND 

Hưng Yên Nam kiểm tra, xem xét và trả lời công dân theo quy định của pháp luật. 

Kết quả báo cáo Chủ tịch UBND huyện, Ban tiếp công dân huyện trước ngày 

15/11/2021./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện (b/c); 
- Thanh tra huyện; 
- Phòng Tài nguyên - Môi trường (đ/b); 
- Ông Nguyễn Vinh Chung; 
- Lưu: VT, BTCD. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 
 

Nguyễn Thị Hồng Lê 
 

 
 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-28T10:35:44+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Thị Hồng Lê<lenth@hungnguyen.nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2021-10-29T16:34:44+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên<hungnguyen@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2021-10-29T16:34:50+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên<hungnguyen@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2021-10-29T16:34:57+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên<hungnguyen@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2021-10-29T16:35:04+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân huyện Hưng Nguyên<hungnguyen@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




