ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUẦN GIÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1430 /UBND-VP

Tuần Giáo, ngày13 tháng 11 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v trả lời đơn đề nghị của
ông Lò Văn Ngoan, bản Chăn,
xã Chiềng Đông

Kính gửi: Ông Lò Văn Ngoan; cư trú tại bản Chăn, xã Chiềng Đông,
huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
Ngày 01 tháng 10 năm 2020, UBND huyện Tuần Giáo tiếp nhận Văn bản số
174/HĐND-TH ngày 29/9/2020 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc chuyển đơn
đề nghị của công dân, sau khi xem xét nội dung đơn và kết quả giải quyết của các
cơ quan, đơn vị UBND huyện trả lời đơn đề nghị của công dân như sau:
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 47/2014 ngày 15/5/2014 của
Chính phủ quy định về bổi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
văn bản số 51/BQLDACCT-GS của Ban Quản lý dự án các công trình huyện về
việc trả lời đơn đề nghị của ông Lò Văn Ngoan, cư trú bản Chăn, xã Chiềng
Đông.
Các kiến nghị của ông Lò Văn Ngoan đã được Ban Quản lý dự án các công
trình, phối hợp với UBND xã Chiềng Đông, bản Chăn, Nhà thầu xây lắp giải
quyết ngay trong quá trình thi công xây dựng công trình và đã hoàn thành trước
thời điểm bàn giao công trình (có các bản sao gửi kèm).
UBND huyện tuần Giáo yêu cầu ông Lò Văn Ngoan nghiêm túc chấp hành
các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các quy
định về Luật Đất đai năm 2013, Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại
năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018, không viết đơn, thư vượt cấp.
Trên đây trả lời đơn ông Lò Văn Ngoan của UBND huyện Tuần Giáo./.
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