UỶ BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ HỒNG NGỰ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 661/UBND-NC

Thị xã Hồng Ngự, ngày 19 tháng 05
04 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thông tin liên quan đến nội
dung đơn yêu cầu của bà Võ Thị
Tuyết Hạnh, phường An Thạnh

Kính gửi: Bà Võ Thị Tuyết Hạnh, sinh năm 1970, ngụ khóm 3,
phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự
Ngày 10 tháng 03 năm 2020, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Hồng Ngự
nhận được đơn yêu cầu của bà Võ Thị Tuyết Hạnh. Nội dung: Yêu cầu chi trả tiền
bồi thường đất trưng dụng làm vỉa hè đường Hùng Vương, bề ngang từ mí con
lươn vô 5,7m.
Qua xem xét nội dung đơn yêu cầu của bà Võ Thị Tuyết Hạnh, Uỷ ban nhân
dân Thị xã thông tin đến bà Võ Thị Tuyết Hạnh như sau:
Nội dung Bà yêu cầu chi trả tiền bồi thường đất trưng dụng làm vỉa hè
đường Hùng Vương, bề ngang từ mí con lươn vô 5,7m thì trước đây Ủy ban nhân
dân thị xã đã có Công văn số 191/UBND-NC ngày 25 tháng 02 năm 2020 về việc
thông tin liên quan đến nội dung đơn kiến nghị của Bà. Do đó, việc yêu cầu của Bà
qua xem xét không có tình tiết mới so với đơn kiến nghị trước đây, nên không đủ
điều kiện để xem xét.
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thị xã thông tin đến bà Võ Thị Tuyết Hạnh được
biết.
Trân trọng kính chào./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT/UBND Thị xã;
- Thanh tra Thị xã;
- Phòng Tài nguyên & Môi trường;
- Phòng Quản lý Đô thị;
- UBND phường An Thạnh;
- Lưu: VT, NC.
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