
U' BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH NINH B!NH Dc 1p  - Tir do - Hanh phüc 

Ninh BInh, ngày  2g  tháng 7 nàm 2022 

Kinh gri: 
- Sâ Tài nguyen và Môi tru?mg; 
- Thanh tra tinh; 
- UBND thành phô Ninh BInh; 
- UBNID huyn Hoa Lu. 

UBND tinh nhân duçic Bao cáo s 425/BC-UBNID ngày 2 1/7/2022 cüa 
UBND thành phô Ninh BInh ye kêt qua kiêm tra, rà soát các ni dung lien quan 
den dê nghj cüa ông Nguyn Trçng Ni, trñ tai  so nba 07, phô VO Thj Sáu, 
phuông Nam Thành, thành phô Ninh BInh. 

Sau khi xem xét ni dung Báo cáo kt qua kim tra, rà soát, Chü tjch 
UBND tinh giao Sâ Tài nguyen và Môi trung chü trI, phôi hçip vâi Thanb tra 
tinh, UBNID thành phô Ninh BInh, UBND huyn Hoa Lu t.p trung kiêm tra, rà 
soát 1i các ni dung nêu ti Báo cáo so 425/BC-UBND ngày 2 1/7/2022 cüa 
UBND thânb phô Ninh BInh, dê xuât các bin pháp xü 1, giâi quyêt theo quy 
djnh cüa pháp 1ut, báo cáo kêt qua ye UBND tinh truâc ngày 25/8/2022. 

('G&i kern theo Báo cáo s 425/BC-UBND ngày 21/7/2022 cla UBND 
thànhphó Ninh BInh ye két qua kiérn ira, rà soát nç5i dung dê nghj cla óng 
Nguyen TrQngN(31) ./.,, 

S:  50  /UBND-VP10 
V/v kim tra, rà soát nOi  dung 

vti vice  cüa cong dan 

Noi nhçmn: 
- Nhu trên; 
- Chü tich,  các Phó CT UBND tinh; 
- Thu&ng trirc }IDND tinh; 
- Länh dao VP UBND tinh; 
- Ban Ni chInh tinh; 
- VP: Tinh ui'; Doàn DBQH và HDND tinh; 
- Ong Nguyen Trçng Ni (dé biCt); 
- Luu: VT, VP1O, VP3. 
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CHU T!CH 

Phm Quang Ngçc 
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