
UỶ BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN THANH MIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ...... /UBND-VP
V/v. Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành triển 
khai thực hiện các công việc của khu dân cư 

liên quan đến nội dung đơn 
đề nghị của công dân 

TT. Thanh Miện, ngày ...... tháng 10 năm 2022

Kính gửi: 
                      - Ông Triệu Duy Tỏi - Trưởng khu dân cư Triệu Thái;

- Bà Phạm Thị Nhuận - Phó trưởng khu dân cư Triệu Thái.

Ngày 29/9/2022, UBND thị trấn Thanh Miện nhận được đơn đề nghị của một số 
công dân khu dân cư Triệu Thái, thị trấn Thanh Miện.

Nội dung đề nghị: Đề nghị UBND thị trấn Thanh Miện kiểm tra làm rõ công tác 
chỉ đạo, điều hành các hoạt động của khu dân cư Triệu Thái của Trưởng, phó khu dân 
cư Triệu Thái trong thời gian vừa qua.

Căn cứ nội dung đơn đề nghị của công dân và để có cơ sở giải quyết nội dung đơn 
của công dân, UBND thị trấn Thanh Miện yêu cầu ông Triệu Duy Tỏi -Trưởng khu dân 
cư Triệu Thái và bà Phạm Thị Nhuận - Phó trưởng khu dân cư Triệu Thái báo cáo kết 
quả chỉ đạo, điều hành triển khai các công việc của khu dân cư Triệu Thái trong thời 
gian qua bằng văn bản và gửi về UBND thị trấn Thanh Miện. Trong báo cáo cần nêu rõ 
các nội dung sau:

1. Tổng hợp số liệu số tiền nhân dân trong cụm dân cư Thái Thạch đóng góp 
và con em xa quê công chức tài trợ để xây dựng kiến thiết từng công trình phúc lợi 
của khu dân cư (phô tô danh sách đóng góp chi tiết bằng tiền và hiện vật cụ thể 
kèm theo).

2. Báo cáo quyết toán thu, chi chi tiết xây dựng các công trình của khu dân cư 
(báo cáo chi tiết ngày, tháng, năm thu chi, người chi, nội dung chi, số tiền, nêu rõ 
những nội dung nào đã bàn bạc xin ý kiến thống nhất với các thành viên ban kiến 
thiết trước khi triển khai thực hiện).

3. Làm rõ số liệu làm căn cứ để chi số tiền 20.000.000đ (hai mươi triệu 
đồng) đền bù thu hồi diện tích ruộng 03 của gia đình ông Vũ Văn Chung.

Thời gian nộp báo cáo: Chậm nhất vào hồi 08h 00, ngày 06/9/2022.

UBND thị trấn Thanh Miện đề nghị ông Triệu Duy Tỏi -Trưởng khu dân cư 
Triệu Thái và bà Phạm Thị Nhuận - Phó trưởng khu dân cư Triệu Thái phối hợp báo 
cáo kết quả chỉ đạo, điều hành triển khai các công việc của khu dân cư Triệu Thái trong 
thời gian qua bằng văn bản và gửi về UBND thị trấn Thanh đảm bảo đúng thời gian 
theo công văn; Đề nghị ông Triệu Duy Tá - Đảng ủy viên phụ trách khu dân cư 
Triệu Thái chủ động chỉ đạo, đôn đốc ông ông Triệu Duy Tỏi -Trưởng khu dân cư 
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Triệu Thái và bà Phạm Thị Nhuận - Phó trưởng khu dân cư Triệu Thái thực hiện 
nghiêm túc nội dung công văn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đảng ủy viên phụ trách KDC Triệu Thái;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Đức Khuê
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