
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÒA AN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 80/TB-UBND 
 

 

Hòa An, ngày 18 tháng 8 năm 2020 

THÔNG BÁO 

Về việc không giải quyết các khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của ông 

Bế Kim Trung, số nhà 72, khu 7, thị trấn Na Dương, 

huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 
 

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Lơ (được ông Bế Kim Trung ủy quyền),  

               Trú tại số nhà 66, phố Giữa, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa  An. 

 

Ngày 05 tháng 8 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòa An nhận 

được đơn xin rút toàn bộ khiếu nại, kiến nghị, phản ánh từ trước đến nay đã nộp 

vào UBND huyện Hòa An của bà Nguyễn Thị Lơ (được ông Bế Kim Trung ủy 

quyền), Trú tại số nhà 66, phố Giữa, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An. 

Lý do: Theo Biên bản giải quyết yêu cầu rút đơn khiếu nại của bà Nguyễn 

Thị Lơ, lập ngày 05/8/2020 giữa Ủy ban nhân dân huyện với bà Nguyễn Thị Lơ tại 

Trụ sở Ban tiếp công dân huyện Hòa An. 

Chủ tịch UBND huyện đã trả lại toàn bộ đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh 

từ trước đến nay đã nộp cho UBND huyện bà Nguyễn Thị Lơ, trú tại số nhà 66, 

phố Giữa, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An. 

Kể từ ngày 14/8/2020, Ủy ban nhân dân huyện sẽ không tiếp nhận và xử lý 

đơn cùng nội dung trên, theo quy định pháp luật về tiếp nhận đơn khiếu nại, đơn tố 

cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. Vậy Ủy ban nhân dân huyện thông báo cho bà 

Nguyễn Thị Lơ được biết và thực hiện theo quy định của pháp luật./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, BTCD. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Bế Đặng Chuyên 
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