
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

Số:            /UBND-NC 
V/v giao nhiệm vụ tham mưu, xử 

lý đơn của công dân 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Ngọc Hồi, ngày        tháng       năm 2020 

 

 

Kính gửi: Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường. 
 

Ngày 22 tháng 6 năm 2020, UBND huyện Ngọc Hồi nhận được đơn kiến 

nghị của bà Y Bê; Địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh 

Kon Tum (đơn đề ngày 22/6/2020). Nội dung: Không thống nhất các nội dung giải 

quyết tại Biên bản làm việc ngày 04 tháng 4 năm 2019; đề nghị UBND huyện 

Ngọc Hồi, UBND thị trấn Plei Kần xem xét, giải quyết lại các nội dung tại biên 

bản làm việc giữa các bên cho đúng trọng tâm của nội dung trong đơn mà gia đình 

đề nghị để giải quyết bao nhiêu năm mà chưa có kết quả thỏa đáng (có đơn gửi 

kèm theo).  

Qua xem xét nội dung đơn; Ủy ban nhân dân huyện giao Trưởng phòng Tài 

nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến 

hành kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung đơn kiến nghị của công dân và đề xuất 

hướng xử lý, giải quyết vụ việc. Đồng thời tham mưu dự thảo văn bản để UBND 

huyện xem xét, trả lời cho công dân. Hoàn thành và gửi về UBND huyện trước 

ngày 04/7/2020. 
 

Yêu cầu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Thanh tra huyện (t/d); 

- CVP và các PCVP; 

- Ban Tiếp công dân huyện (t/d); 

- Lưu: VT,NC 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  Châu Ngọc Lân 
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