
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  1216  /UBND-TCD 
V/v xin gia hạn giải quyết đơn thư 

của công dân thôn Đông Xá, 

 xã Đức Hòa 

Đức Thọ, ngày 04   tháng 6  năm 2020 

 

     Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh Hà Tĩnh. 
 

Thực hiện Văn bản số 2216/UBND-NC ngày 08/4/2020 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc chuyển đơn của công dân thôn Đông Xá xã Hòa Lạc tố cáo ông Lê 

Tiến Thắng – Chủ tịch UBND xã Hòa Lạc có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn 

hợp thức hóa đất lấn chiếm nhà văn hóa thôn Đông Xá cho người thân; chặt phá 

cây của nhà văn hóa, bao che cho người thân lấn chiếm đất nông nghiệp, bảo kê 

cho một số thành phần bán đất nghĩa trang... 

Với nội dung đơn của công dân UBND huyện đã tổ chức cuộc gặp gỡ đối 

thoại vào ngày 20/02/2020 và có Thông báo số 315/TB-UBND ngày 21/02/2020 

giao các phòng ban liên quan kiểm tra xác minh các nội dung công dân phản ánh. 

Tuy nhiên, do đơn của công dân có nhiều nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều 

ngành và thời gian diễn ra đã lâu vì vậy cần thêm thời gian để xác minh giải quyết. 

Vì vậy, UBND Đức Thọ xin gia hạn thời gian giải quyết đơn của công dân thôn 

Đông Xá để UBND huyện tiến hành thành lập đoàn kiểm tra xác minh và giải 

quyết theo đúng quy trình của Luật Tố cáo. 

Kính đề nghị UBND tỉnh và Ban tiếp công dân tỉnh quan tâm giúp đỡ./. 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TTr HU-HĐND huyện 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra; 

- Ban tiếp công dân; 

- Lưu: VT,TD. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

Võ Công Hàm 
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