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BÁO CÁO
Kết quả giải quyết đơn đề nghị của ông Nguyễn Văn Năm 

Đại biểu HĐND khu Phượng Hoàng Thượng

Kính gửi: Thường trực Đảng ủy thị trấn Thanh Miện.

Ngày 13/9/2022, UBND thị trấn Thanh Miện nhận được Phiếu chuyển đơn số 
01-PCĐ/ĐU của Đảng ủy thị trấn Thanh Miện về việc chuyển đơn đề nghị của ông 
Nguyên Văn Năm - Đại biểu HĐND khu Phượng Hoàng Thượng.

Nội dung đơn: Đề nghị xem xét, giải quyết làm rõ việc ông Nguyễn Văn 
Huân - Phó bí thư chi bộ, Trưởng ban CTMT, Tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố và ông 
Phạm Đăng Mâu - Phó khu dân cư, Khu đội trưởng khu dân cư Phượng Hoàng 
Thượng thu tiền lệ phí xe quá tải đi vào đường làng của gia đình ông Nguyễn Công 
Tế - khu Phượng Hoàng Thượng năm 2022 (nội dung chi tiết có đơn kèm theo). 

UBND thị trấn Thanh Miện báo cáo kết quả giải quyết đơn đề nghị của công 
dân với nội dung như sau:

Cùng với nội đề nghị trên, ngày 06/9/2022, UBND thị trấn Thanh Miện nhận 
được đơn đề nghị của ông Nguyễn Văn Bản công dân khu dân cư Phượng Hoàng 
Thượng, thị trấn Thanh Miện.

Căn cứ nội dung đơn đề nghị của công dân, UBND thị trấn Thanh Miện đã tổ 
chức 2 buổi làm việc với các thành phần có liên quan để xem xét, giải quyết làm rõ sự 
việc. Cụ thể:

1. Vào hồi 08 giờ 00 phút,  ngày 06/9/2022, tổ chức làm việc với ông Nguyễn 
Tiến Tài - Trưởng khu dân cư, ông Nguyễn Văn Huân - Trưởng ban CTMT, Tổ trưởng 
tổ bảo vệ dân phố, ông Phạm Đăng Mâu - Phó khu dân cư, Khu đội trưởng khu dân cư 
Phượng Hoàng Thượng và ông Nguyễn Công Tế - người có liên quan.

2. Vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 06/9/2022, UBND thị trấn tiếp tổ chức là việc 
với ông Nguyễn Văn Bản khu dân cư Phượng Hoàng Thượng công dân có đơn.

Qua nghe ý kiến trình bày của các đại biểu có liên quan, kết thúc các buổi làm 
việc, Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Miện đã kết luận rõ:

- Ý kiến phản ánh của ông Nguyễn Văn Bản về việc ông Nguyễn Văn Huân 
và ông Phạm Đăng Mâu thu tiền 2 lần của hộ gia đình ông Nguyễn Công Tế khu 
Phượng Hoàng Thượng với tổng số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) tiền xe 
quá tải chạy vào đường làng là đúng.

- Số tiền này, ông ông Nguyễn Văn Huân và ông Phạm Đăng Mâu thu theo 
quy định của khu dân cư đối với các xe quá tải chạy vào đường làng để sử dụng 
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vào việc tu bổ, sửa chữa đường giao thông nông thôn của khu dân cư chứ không 
phải thu phạt xử lý vi phạm hành chính.

- Sau khi khu tiền ông Nguyễn Văn Huân và ông Phạm Đăng Mâu có báo cáo 
với ông Nguyễn Tiến Tài - trưởng khu dân cư Phượng Hoàng Thượng và nộp về 
quỹ khu dân cư.

- Việc ông Nguyễn Tiến Tài - Trưởng khu dân cư không đưa nội dung thu này 
vào trong báo cáo công khai tài chính 8 tháng đầu năm 2022 trình trước nhân dân 
tại Hội nghị nhân dân khu Phượng Hoàng Thượng là thiếu sót của ông Nguyễn 
Tiến Tài. Xong sau khi có ý kiến của nhân dân, số tiền này đã được bổ sung vào 
phần thu 8 tháng đầu năm 2022 của khu dân cư và đã được Hội nghị nhất trí thông 
qua. 

- Căn cứ sự việc trên, UBND thị trấn Thanh Miện đã yêu cầu ông Nguyễn 
Tiến Tài nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Trên đây là nội dung Báo cáo kết quả giải quyết đơn đề nghị của ông Nguyễn 
Văn Năm - Đại biểu HĐND khu Phượng Hoàng Thượng, UBND thị trấn Thanh Miện 
báo cáo Thường trực Đảng ủy thị trấn Thanh Miện biết và chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đỗ Quý Can
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