
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 PHƯỜNG ĐẠI NÀI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:       /BC- UBND Đại Nài, ngày 27  tháng 7 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Về việc trả lời nội dung công văn số 1739/UBND-VP ngày 22/7/2020 

 của UBND thành phố. 

 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh; 

 

Thực hiện công văn số 1739/UBND-VP ngày 22/7/2020 của UBND thành 

phố Hà Tĩnh về việc chuyển đơn tố cáo của công dân, trong đó giao UBND 

phường Đại Nài kiểm tra đối với 02 nội dung: (1) liên quan đến việc sửa chữa, 

chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở của ông Nguyễn Văn Nhiên; 

(2) liên quan đến việc sửa chữa Quyết định giao đất khống chỉ của ông Nguyễn 

Văn Hà để trục lợi tiền bồi thường khi thực hiện dự án đê bờ Tả sông phủ. Sau khi 

kiểm tra hồ sơ ủy ban nhân dân phường Đại Nài báo cáo nội dung sau: 

Đối với các nội dung tố cáo của bà Nguyễn Thị Châu đã được UBND thành 

phố Hà Tĩnh và Công an thành phố xử lý tại các văn bản số 617/KL-UBND ngày 

23/3/2017 của UBND thành phố về việc kết luận nội dung tố cáo ông Bùi Hữu 

Sơn- nguyên phó chủ tịch UBND xã Đại Nài; Công văn số 241/CATP ngày 

24/5/2019 của Công an thành phố Hà Tĩnh về việc kiến nghị kiểm tra xử lý đơn tố 

cáo của công dân.  

 Vậy UBND phường Đại Nài báo cáo UBND thành phố được biết trả lời 

công dân./. 

 
  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ; 

- Chủ tịch, PCT UBND; 

- Công chức Tư pháp, ĐC-XD; 

- Lưu: VP HĐND- UBND, XD. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Mạnh Hiền 
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