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KT. TRIJNG BAN 
PHO TRUNG BAN 

LêMinhHà 

VAN PHONG 
UBND TINH N[NH BtNH 
BAN TIEP CONG DAN 

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Htnh phuic 

Nm/i Bin/i, ngày  o3  tháng 11 nàm 2022 
S&  b24Lt /BTCD 

V/v thông báo k& 1un 
cüa ChU tjch UBND tinh 

tti buôi tiêp cong dan 

KInh gui: Ong Hoàng Trung Huyên, 
tth tii so nhà: 304, dumg Hài thuçing Lan Ong, phô Phüc Thjnh, 
phu?mg Phijc Thành, thành phô Ninh BInh 

Ngày 26/10/2022 tai  Tri si tip cong dan cüa tinh, dng chi Chü tjch UBND tinh 
dA tiêp ông Hoàng Trung Huyên, so nhà: 304, du?mg Hài thuqng Lan Ong, phô Phüc 
Thinh, phuông Phüc Thành, thàrih phô Ninh Bmnh, vài ni dung kiên nghj xir l hành vi 
xây dirng cong trInh trái phép cüa ông Hoàng Trung Kiên tti phu?ing Nam Thành, 
thành phô Ninh BInh. 

V ni dung nay, UBND tinh dã có Thông báo s 64/1B-UBND ngày 02/11/2022 
thông báo két lun cüa dOng chI Chü tjch UBND tinh ye vi vic cUa ông thu sau: 

Nç5i dung nay, ngày 24/10/2022, Chi tjc/i UBND than/i pho' Ninh BIn/i dã ban 
hành Quyet din/i so 4938/QD-CCXP ye vic cu'5'ng chê thu han/i quyêt djn/i xi p/igt 
vi phgm han/i chIn/i dOi vài Ong Hoàng Trung Kiên. UBND tin/i yêu câu UBND 
than/i p/i6 Nm/i Bin/i tp trung c/il dgo x& lj, giOi quyêt ch't diem vy vic theo quy 
din/i cia pháp lut, thOn,g báo két qua th cho Ong Hoàng Trung Huyên biêt và báo 
cáo tiên d thyc hin, kêt qua giái quyêt ye UBND tin/i. 

Trên day là k& lun cüa dng chi Chü tjch UBNID tinh v ni dung vi vic cüa 
Ong Hoàng Tnmg Huyên. 

Ban TMp cOng dan tinh thông báo cho ông Hoàng Trung Huyên ducc bit./. 
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