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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Mai Văn Hữu - Phó Chủ tịch UBND huyện  

tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 10/7/2019
 

 

Ngày 10 tháng 7 năm 2019, tại Trụ sở Tiếp công dân Ủy ban nhân dân huyện, 

đồng chí Mai Văn Hữu - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi tiếp công dân định 

kỳ. Tham dự buổi tiếp công dân có lãnh đạo các đơn vị: Thanh tra huyện, phòng Tài 

nguyên và Môi trường, phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND thị trấn Plei Kần, Văn 

phòng HĐND  và UBND huyện, Ủy ban MTTQVN huyện, Ban Tiếp công dân 

huyện,  

Tại buổi tiếp công dân, sau khi nghe công dân Dương Văn Tuyến, thường trú 

tại tổ dân phố 6, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi trình bày, phản ánh hộ gia đình 

ông Nguyễn Ngọc Hiếu chăn nuôi gà gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức 

khoẻ, đời sống của người dân xung quanh... 

Đồng chí Mai Văn Hữu - Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu UBND thị trấn 

Plei Kần chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Kinh tế và Hạ 

tầng, phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện tổ chức 

kiểm tra và xử lý hoặc tham mưu UBND huyện xử lý vi phạm của hộ gia đình theo 

đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thành và báo cáo kết 

quả về UBND huyện trước ngày 15/8/2019. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu 

có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo, đề xuất UBND huyện chỉ đạo, xử lý. 

 Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo ý kiến kết luận của đồng chí 

Mai Văn Hữu-Phó Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên 

quan biết triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện uỷ (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c); 

- Ban TT UBMTTQVN huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Phòng TN&MT; 

- Phòng KT&HT; 

- Phòng NN&PTNT; 

- Trung tâm DVNN huyện; 

- UBND thị trấn Plei Kần; 

- CVP, các PVP; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- Ông: Dương Văn Tuyến (đ/b); 

- Lưu: VT,TH. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phan Thanh Tùng 
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