ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1383 /UBND-TTr

Vĩnh Yên, ngày 05 tháng 05năm 2022

V/v đôn đốc giải quyết đơn trên
địa bàn thành phố tháng 4/2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố;
- Chủ tịch UBND các xã, phường.
Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, công tác giải quyết đơn thư, giải
quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phán ánh của công dân đã được Trưởng các
phòng, ban, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, phường quan tâm, chỉ đạo thực hiện có
hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị giải quyết đơn thư còn chậm thời gian,
chất lượng giải quyết còn chưa cao. Việc này, UBND thành phố đã có nhiều văn
bản đôn đốc giải quyết đơn thư.
Tính đến ngày 25/4/2022, các vụ việc UBND thành phố giao các phòng,
ban, đơn vị, nhưng đã quá hạn mà chưa được xem xét, giải quyết xong (có danh
sách kèm theo).
Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu: Trưởng các phòng ban, đơn vị và Chủ
tịch UBND xã, phường tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo,
kiến nghị, phản ánh của công dân. Báo cáo kết quả thực hiện gửi về UBND thành
phố (Qua Thanh tra thành phố) trước ngày 10/5/2022 để tổng hợp báo cáo.
Yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị và Chủ tịch UBND xã, phường
nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (t/hiện);
- Chủ tịch, các PCT;
- CVP, PCVP phụ trách;
- Thanh tra, BTCD TP (t/dõi);
- Lưu: VT, TTr.

CHỦ TỊCH

Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên
Tỉnh Vĩnh Phúc

Nguyễn Việt Phương

2

Danh sách các vụ việc chưa có kết quả giải quyết
I. Các phòng, ban, đơn vị: 07 vụ việc.
1. Phòng Quản lý đô thị thành phố (02 vụ việc).
1) Đơn của bà Nguyễn Thanh Vân, địa chỉ: Số 201 Kim Ngưu, phường Minh
Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Nội dung: Đề nghị UBND thành phố Vĩnh Yên xem xét và báo cáo UBND
tỉnh chấp thuận điều chỉnh quy hoạch phân khu A4 tại khu vực có 02 thửa đất của
bà Vân, ở TDP Đông Hợp, phường Đồng Tâm, điều chỉnh từ đất cây xanh sang đất
ở và đồng ý cấp phép xây dựng trên phạm vi 02 thửa đất này
UBND thành phố có văn bản số 3372/UBND-TTr, ngày 18/11/2021, giao
phòng Quản lý đô thị thành phố kiểm tra nội dung đề nghị của bà Vân, tham mưu
UBND thành phố có văn bản báo cáo UBND tỉnh theo quy định và có văn bản trả
lời công dân. Kết quả thực hiện trước ngày 10/12/2021.
UBND thành phố đã có văn bản số 189/UBND-TTr ngày 19/1/2022, văn
bản số 469/UBND-TTr ngày 21/2/2022, văn bản số 962/UBND-TTr ngày
31/3/2022, đôn đốc giải quyết. Đến nay chưa có báo cáo.
2) Đơn của Công ty TNHH MTV Thái Hưng (bảo vệ quyền lợi cho ông
Dương Xuân Toán, ở Khu 8, phường Đống Đa);
Nội dung: Phản ánh việc UBND thành phố Vĩnh Yên không phúc đáp Công
văn số 42/TTr-UBND, ngày 03/3/2020 của UBND phường Đồng Tâm hỏi về nội
dung có điều chỉnh quy hoạch khu dân cư Đồi Dẫm hay không, vì nội dung này
liên quan đến căn cứ để thực hiện việc cấp GCNQSD đất cho gia đình ông Toán.
UBND thành phố Vĩnh Yên đã có văn bản số 3606/UBND-TTr, ngày
7/12/2021, giao phòng Quản lý đô thị thành phố chủ trì phối hợp với UBND
phường Đồng Tâm kiểm tra, đối chiếu quy định của pháp luật, tham mưu UBND
thành phố có văn bản phúc đáp UBND phường Đồng Tâm. Báo cáo trước ngày
20/12/2021.
UBND thành phố đã có văn bản số 189/UBND-TTr ngày 19/1/2022, văn
bản số 469/UBND-TTr ngày 21/2/2022, văn bản số 962/UBND-TTr ngày
31/3/2022, đôn đốc giải quyết.
Tiến độ: Phòng Quản lý đô thị có văn bản số 38/HC-QLĐT, ngày 8/3/2022,
báo cáo, Phòng Quản lý đô thị đã cử cán bộ liên hệ với UBND phường Đồng Tâm,
để tổ chức đo đạc, kiểm tra, rà soát làm rõ về nội dung, lý do đề xuất điều chỉnh lô
đất L42 và L43 thuộc, quy hoạch khu dân cư Đồi Dẫm. Đồng thời đề nghị UBND
phường rà soát lại hồ sơ đất đai, thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng hạ
tầng khu dân cư Đồi Dẫm; nếu có chồng chéo, bất cập thì đề xuất điều chỉnh quy
hoạch hoặc đề xuất thu hồi đất theo quy định để thực hiện quy hoạch, gửi Phòng
Quản lý đô thị để báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định và trả lời đơn của
công dân. Tuy nhiên do thời điểm cuối năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID diễn
biến phức tạp, UBND phường Đồng Tâm chưa thuê được đơn vị đo đạc để thực
hiện nội dung nêu trên.
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Yêu cầu Phòng Quản lý đô thị phối hợp với UBND phường Đồng Tâm thực
hiện khảo sát, đo đạc, rà soát hồ sơ sử dụng đất của hộ dân, hồ sơ quy hoạch khu
dân cư Đồi Dẫm, để đề xuất biện pháp giải quyết với UBND thành phố.
2. Phòng Tài nguyên môi trường (03 vụ việc).
3) Đơn của bà Vũ Thị Thanh, địa chỉ: số nhà 21, Đường Tôn Đức Thắng,
TDP Thanh Giã 2, phường Khai Quang.
Nội dung: Đề nghị được cấp Giấy CNQSD đất với diện tích 300 m2 đất ở còn
lại là đất vườn.
UBND thành phố có văn bản số 3247/UBND-TTr, ngày 08/11/2021 giao
phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố chủ trì phối hợp Văn phòng ĐKQSD
đất- Chi nhánh Vĩnh Yên, UBND phường Khai Quang xem xét, giải quyết có văn
bản trả lời công dân. Kết quả thực hiện gửi về UBND thành phố trước ngày
15/11/2021.
UBND thành phố đã có văn bản số 189/UBND-TTr, ngày 19/1/2022, văn
bản số 469/UBND-TTr, ngày 21/2/2022, văn bản số 962/UBND-TTr, ngày
31/3/2022, đôn đốc giải quyết.
Tiến độ: Theo báo cáo số 13/CV-TNMT, ngày 27/1/2022, 22/Cv-TNMT
ngày 25/2/2022 của phòng TNMT thành phố, đơn của bà Vũ Thị Thanh gửi UBND
thành phố, có đồng gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, thẩm quyền theo quy định
của Luật đất đai 2013 việc xác định diện tích đất ở khi cấp Giấy CNQSD đất lần
đầu thuộc trách nhiệm của VPĐKĐĐ chi nhánh Vĩnh Yên.
Yêu cầu phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Văn phòng đăng ký đất
đai tham mưu UBND thành phố giải quyết dứt điểm theo quy định của pháp luật.
4) Đơn của bà Lê Thị Thảo, địa chỉ: Số nhà 52, đường Mê Linh, phường
Đống Đa và đơn của ông Lê Văn Hiền, địa chỉ: Đường Phan Đình Giót, phường
Khai Quang (nguồn đơn do UBKT Thành ủy chuyển đến tại Văn bản số 44PCĐ/UBKT, ngày 09/3/2022. Nhận đơn ngày 10/03/2022 và ngày 14/3/2022).
Nội dung: Đề nghị sớm ban hành giá hạ tầng Khu đất dịch vụ xã Định Trung,
để các ông, bà làm thủ tục cấp GCNQSD đất và xây dựng nhà, ổn định chỗ ở.
UBND thành phố đã có văn bản số 791/UBND-TTr, ngày 17/3/2022, giao
Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với phòng Tài chính- Kế hoạch
thành phố, UBND xã Định Trung xem xét, giải quyết và tham mưu UBND thành
phố có văn bản trả lời công dân. Kết quả thực hiện gửi về UBND thành phố trước
ngày 10/4/2022.
Đến nay đã quá hạn, yêu cầu phòng Tài nguyên môi trường báo cáo tiến độ.
5) Đơn của bà Nguyễn Thị Chung, phố Bình Sơn, phường Đống Đa, (nhận
ngày 04/4/2022).
Nội dung: Năm 1988, gia đình bà đã được mua thanh lý 02 gian nhà của Xí
nghiệp vật tư xây dựng Vĩnh Phú, nhưng đến nay chưa được cấp GCNQSD đất. Đề
nghị UBND thành phố xem xét cấp bìa đỏ cho gia đình bà hoặc quy hoạch và giao
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đất tại chỗ để gia đình bà có thể xây dựng, sửa chữa lại nhà ở và yên tâm sinh
sống, làm việc hàng ngày một cách an toàn.
UBND thành phố có văn bản số 1076/UBND-TTr, ngày 8/4/2022, giao
phòng Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan xem xét,
giải quyết theo quy định của pháp luật, tham mưu UBND thành phố văn bản trả lời
bà Chung trước ngày 20/4/2022.
Đến nay đã quá hạn, yêu cầu phòng Tài nguyên môi trường báo cáo tiến độ.
3. Thanh tra thành phố (02 vụ việc)
6) Đơn Khiếu nại của ông Cao Văn Công, địa chỉ: Tổ dân phố An Phú,
phường Hội Hợp (Nhận đơn ngày 18/01/2022).
Nội dung: Khiếu nại Quyết định số 3081/QĐ-UBND, ngày 14/10/2021 của
UBND thành phố Vĩnh Yên về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới
Nam Vĩnh Yên, giai đoạn 3, tại phường Hội Hợp (đợt 9) và Quyết định số
3082/QĐ-UBND, ngày 14/10/2021 của UBND thành phố Vĩnh Yên về việc phê
duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB để thực hiện dự án Khu đô thị mới
Nam Vĩnh Yên, giai đoạn 3, tại phường Hội Hợp (đợt 9).
UBND thành phố có Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại số 37/UBND-TTr,
ngày 23/2/2022 và Quyết định số 489/QĐ-UBND, ngày 23/2/2022 về việc xác định
nội dung khiếu nại.
7) Đơn Khiếu nại của ông Phùng Văn Đáng, địa chỉ: Tổ dân phố Núi,
phường Hội Hợp. (Nhận đơn ngày 23/02/2022).
Nội dung: Khiếu nại Quyết định số 2274/QĐ-UBND, ngày 17/8/2021 của
UBND thành phố Vĩnh Yên về việc điều chỉnh một phần nội dung tại Điều 1, Quyết
định số 188/QĐ-UBND, ngày 16/01/2019; Điều 1, Quyết định số 1542/QĐ-UBND,
ngày 18/6/2019 của UBND thành phố về phê duyệt phương án bồi thường đợt 3, đợt
4 và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB bổ sung (đợt 8) dự án Khu đô
thị mới Nam Vĩnh Yên, giai đoạn 3, tại phường Hội Hợp.
UBND thành phố có Thông báo số 61/TB-UBND, ngày 22/3/2022, về việc
thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu và Quyết định số 704/QĐ-UBND, ngày
24/3/2022 về việc xác minh nội dung khiếu nại của ông Phùng Văn Đáng.
Yêu cầu Thanh tra thành phố tập trung giải quyết theo quy định.
II. UBND xã phường: 09 vụ việc
* UBND xã Định Trung (01 vụ việc):
1) Đơn của ông Nguyễn Thành Chân; thôn Chám, xã Định Trung (nhận
ngày 17/01/2022).
Nội dung: Kiến nghị cơ quan nhà nước hủy Giấy CNQSD đất số G358994,
số vào sổ 00944, diện tích 200m2, đã cấp cho hộ bà Lê Thị Thái (mẹ ông Chân)
thiếu diện tích so với hồ sơ giao đất năm 1992 (có đơn kèm theo).
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UBND thành phố có văn bản số 240/UBND-TTr, ngày 24/1/2022, chuyển
đơn của ông Chân đến UBND xã Định Trung kiểm tra, giải quyết và có văn bản trả
lời công dân. Báo cáo kết quả gửi về UBND thành phố trước ngày 20/02/2022.
UBND thành phố đã có văn bản số 469/UBND-TTr, ngày 21/2/2022, văn
bản số 962/UBND-TTr, ngày 31/3/2022, đôn đốc giải quyết.
Tiến độ: UBND xã Định Trung giao công chức địa chính phối hợp với
phòng tài nguyên môi trường thành phố kiểm tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD
đất từ năm 1992 làm cơ sở trả lời công dân, đến nay chưa có kết quả.
Yêu cầu UBND xã Định Trung tập chung chỉ đạo giải quyết.
* UBND phường Hội Hợp (01 vụ việc)
2) Đơn của ông Nguyễn Trần Phát, TDP Trà 1, phường Hội Hợp (nhận
ngày 17/01/2022).
Nội dung: Tố cáo việc làm trái pháp luật của cán bộ UBND phường Hội
Hợp đã giữ Giấy CNQSD đất số 00757 QSDĐ/1934, do UBND tỉnh cấp ngày
11/8/1999.
UBND thành phố có Văn bản số 238/UBND-TTr, ngày 24/1/2022, chuyển
đơn của ông Nguyễn Trần Phát đến Chủ tịch UBND phường Hội Hợp để xem xét,
giải quyết theo quy định của pháp luật và có văn bản số 962/UBND-TTr, ngày
31/3/2022, đôn đốc giải quyết.
Tiến độ: UBND phường Hội Hợp có báo cáo số 117/BC-UBND, ngày
22/4/2022, báo cáo: Ngày 24/3/2022 UBND phường Hội Hợp đã làm việc với ông
Phát, việc giấy chứng nhận mang tên ông Phát tại thời điểm đó, UBND phường
bàn giao giấy chứng nhận cho gia đình ông Phát, bà Huyền (mẹ ông Phát) nhưng
gia đình không nhận do cho rằng GCNQSDĐ không đúng. Năm 2005, UBND
phường nhận được đơn đề nghị cấp GCNQSDĐ đã làm thủ tục cấp GCNQSDĐ
cho bà Nguyễn Thị Huyền (mẹ ông Phát). Hiện UBND phường đã có văn bản số
07/HC-UBND, ngày 06/1/2022, đề nghị UBND thành phố thu hồi GCNQSDĐ đã
cấp cho ông Phát do có 02 giấy chứng nhận. Do vậy việc ông Phát tố cáo giữ giấy
CNQSDĐ mang tên ông Phát là không có cơ sở. Tuy nhiên chưa có văn bản trả lời
công dân.
Yêu cầu UBND phường Hội Hợp giải quyết dứt điểm và có văn bản trả lời
ông Phát.
* UBND phường Đồng Tâm (02 vụ việc):
3) Đơn của bà Vũ Thị Vui, Khu Thanh Giã 1, Phường Khai Quang (nhận
ngày 17/11/2021).
Nội dung: Đề nghị kiểm tra và trả lời việc thiếu hụt diện tích sử dụng thực tế
của thửa đất số 30, tờ bản đồ QH, khu Dân cư Tỉnh ủy so với Giấy CNQSD đất bà
được cấp số A0 399465.
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UBND thành phố có văn bản số 3523/UBND-TTr, ngày 30/11/2021 giao
UBND phường Đồng Tâm kiểm tra, xác minh làm rõ, xem xét giải quyết theo quy
định và trả lời công dân.
Để giải quyết dứt điểm vụ việc, ngày 28/3/2022, UBND thành phố đã có văn
bản số 906/UBND-TTr, chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp
phòng Quản lý đô thị, phòng Tài chính- Kế hoạch và UBND phường Đồng Tâm
tham mưu UBND thành phố chuyển đổi vị trí thửa đất cho bà Vui.
UBND thành phố đã có văn bản số 962/UBND-TTr, ngày 31/3/2022, đôn
đốc giải quyết.
Yêu cầu UBND phường Đồng Tâm phối hợp với phòng Tài nguyên môi
trường, phòng Tài chính kế hoạch thành phố giải quyết chuyển đổi đất cho bà Vui
theo quy định.
4) Đơn của ông Lâm Hải Long, địa chỉ: Xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên
(nhận ngày 01/12/2021).
Nội dung: Đề nghị UBND thành phố xem xét, giải quyết liên quan đến Dự
án khu Dân cư tự xây, đồng Hóc Thân, phường Đồng Tâm, theo Thông báo
162/TB-UBND, ngày 29/9/2010, thì diện tích đất của ông Lâm phải thu hồi
khoảng 15m2, nhưng đến nay ông vẫn chưa được nhận tiền bồi thường và Dự án đã
đi vào hoạt động, chủ đầu tư không sử dụng đến phần đất của ông nằm trong quy
hoạch, làm ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất của ông.
UBND thành phố có văn số 3731/UBND-TTr, ngày 17/12/2021, giao
UBND phường Đồng Tâm chủ trì phối hợp với phòng Quản lý đô thị kiểm tra, nếu
đúng như nội dung phản ánh của Lâm, thì đề xuất phương án giải quyết và có văn
bản trả lời công dân. văn bản số 962/UBND-TTr ngày 31/3/2022
Tiến độ: UBND phường đã làm việc với ông Long thống nhất sẽ điều chỉnh
quy hoạch, nhưng chưa thực hiện xong.
UBND thành phố đã có văn bản số 962/UBND-TTr, ngày 31/3/2022, đôn
đốc giải quyết. Yêu cầu UBND phường Đồng Tâm thực hiện.
* UBND xã Thanh Trù:
5) Đơn của ông Nguyễn Thế Vinh và ông Lương Văn Dưỡng thôn Vị Trù, xã
Thanh Trù.
Nội dung: Đề nghị được trả tiền BTGPMB diện tích 60,8m2, thửa 450, tờ
bản đồ số 1 (bản đồ 299) thuộc dự án đất dịch vụ đồng Thảy Nảy, xã Thanh Trù.
UBND thành phố có văn bản số 3591/UBND-TTr, ngày 06/12/2021 giao
UBND xã Thanh Trù kiểm tra cụ thể, báo cáo UBND thành phố và có văn bản trả
lời công dân trước ngày 20/12/2021.
Tiến độ: UBND xã Thanh Trù có báo cáo số 231/UBND-ĐC, ngày
10/12/2021, nội dung: Ngày 12/6/2020, UBND xã Thanh Trù có công văn số:
85/UBND-ĐC, gửi Ban QLDA ĐT & XD thành phố đề nghị điều chỉnh phương án
bồi thường GPMB đã phê duyệt tại Quyết định số: 836/QĐ-UBND, ngày
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09/6/2010 và ngày 25/8/2020; đồng thời UBND xã có công văn số: 115/UBNDĐC, đề nghị UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung và chi trả đất dịch vụ cho nhân
dân tại dự án Khu đất dịch vụ đồng Thảy Nảy, nhưng đến nay vẫn chưa có Quyết
định điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường GPMB.
UBND thành phố đã có văn bản số 189/UBND-TTr, ngày 19/1/2022, văn
bản số 469/UBND-TTr, ngày 21/2/2022, văn bản số 962/UBND-TTr, ngày
31/3/2022, đôn đốc giải quyết.
Yêu cầu UBND xã phối hợp với Ban QLDAĐT&XD thành phố tập trung
giải quyết dứt điểm vụ việc.
6) Đơn của ông Hồ Văn Bằng, Thôn Rừng, xã Thanh Trù (09/12/2021).
Nội dung: Phản ánh việc UBND xã Thanh Trù không thực hiện nội dung
biên bản làm việc, ngày 11/8/2020 với gia đình ông.
UBND thành phố có văn bản số 3769/UBND-TTr, ngày 22/12/2021,
chuyển đơn đến UBND xã Thanh Trù để được xem xét, giải quyết theo quy định
của pháp luật và thông báo kết quả giải quyết đến UBND thành phố trước ngày
05/01/2022.
Tiến độ: UBND xã Thanh trù đang xem xét giải quyết, do đơn có nội dung
phức tạp tranh chấp giữa ông Công là anh trai ông Bằng liên quan đến hợp đồng
giao thầu quỹ đất công ích.
UBND thành phố đã có văn bản số 189/UBND-TTr, ngày 19/1/2022, văn
bản số 469/UBND-TTr, ngày 21/2/2022, văn bản số 962/UBND-TTr, ngày
31/3/2022, đôn đốc giải quyết.
Đã quá hạn mà chưa có báo cáo, yêu cầu UBND xã Thanh Trù tập trung giải
quyết dứt điểm vụ việc.
* UBND phường Khai Quang:
7) Đơn của ông Phùng Duy Đổng tại tổ dân phố Hán Lữ- Khai Quang. Nội
dung: Đề nghị xem xét giải quyết việc lấn chiếm đất đai đối với thửa đất của ông
tại tổ dân phố Hán Lữ- Khai Quang. (Nguồn gốc thửa đất ông Đổng mua lại của
ông bà Sinh Diễm đã được đo đạc lại năm 2001. Năm 2020 ông Đổng đã được cấp
GCNQSD đất và đã chuyển nhượng cho người khác).
UBND thành phố đã có văn bản số 589/UBND-TTr, ngày 1/3/2022, giao
UBND phường Khai Quang bàn giao mốc giới thực tế đối với thửa đất số 21C, tờ
bản đồ 24 (bản đồ địa chính 2001) đã được cấp GCNQSD đất cho ông Nguyễn
Thanh Liêm và bà Nguyễn Thị Đạt; Giao Phòng Tài nguyên môi trường thành phố
kiểm tra nguồn gốc thửa đất nhận chuyển nhượng của ông Nguyễn Thanh Liêm và
bà Nguyễn Thị Đạt đã được cấp GCNQSD đất số BC711116 năm 2011.
Phần diện tích còn theo báo cáo của UBND phường Khai Quang, giao
UBND phường Khai Quang phối hợp với phòng Tài nguyên môi trường thành phố
xác định diện tích, chủ sử dụng đất để cấp GCNQSD đất lần đầu (nếu đủ điều kiện)
theo quy định.
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Tiến độ: UBND phường Khai Quang phối hợp với Phòng Tài nguyên môi
trường thành phố kiểm tra xác minh và có trả lời đơn của ông Phùng Duy Đổng tại
Văn bản số 111/UBND-ĐCXD ngày 07/4/2022. Trong Văn bản nêu rõ phần diện
tích đất ông Đổng đang đề nghị giải quyết cấp GCNQSD đất là không đủ căn cứ để
xem xét giải quyết vì không thuộc phần diện tích hộ ông Đổng đang quản lý sử
dụng khi cấp GCNQSD đất tại thửa đất 49, tờ bản đồ số 24, diện tích 952,5 m2. Hộ
ông Đổng đã không sử dụng phần diện tích đất này từ năm 2005.
+ Ngày 19/4/2022, UBND phường Khai Quang đã phối hợp với Phòng Tài
nguyên môi trường và Văn phòng Đăng ký đất đai-CN Vĩnh Yên họp xem xét giải
quyết đơn. Tại buổi làm việc, các bên thống nhất tổ chức buổi làm việc với ông
Nguyễn Thanh Tư và ông Phùng Duy Đổng để xác minh, giải quyết đơn.
+ Ngày 22/4/2022, UBND phường đã ban hành Giấy mời mời ông Nguyễn
Thanh Tư và ông Phùng Duy Đổng đến làm việc tại UBND phường vào hồi 09h
30’ ngày 25/4/2022 nhưng đến ngày 25/4/2022 ông Đổng báo vắng vì lý do sức
khỏe nên hội nghị chưa thực hiện được. UBND phường Khai Quang sẽ bố trí buổi
làm việc khác để giải quyết đơn của công dân.
Yêu cầu UBND phường Khai Quang tập trung giải quyết.

