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BÁO CÁO 

Việc giải quyết kiến nghị của công dân 

   

 Thực hiện theo Công văn số 2023/UBND-NC  ngày 24 tháng 5 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh về việc giải quyết nội dung đơn kiến nghị của 

công dân. Nay UBND xã xin báo cáo việc giải quyết như sau: 

 Sau khi tiếp nhận đơn kiến nghị từ bộ phận tiếp công dân, giải quyết đơn thư 

khiếu nại, UBND xã đã chỉ đạo công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách công tác xã 

hội kiểm tra, xác minh nội dung đơn thư kiến nghị của 12 hộ dân. 

 Ngày 23/5/2020 công chức VHXH cùng với các ông bà là thành viên ban 

chỉ đạo giảm nghèo (xã Chư Jôr cũ) đã đến nhà của 12 hộ dân để tiến hành xác 

minh nội dung đơn. 

Sau khi xác minh ngày 28/5/2020, UBND xã đã có giấy mời 12 hộ dân cùng 

với thôn trưởng và thành viên BCĐ giảm nghèo xã tiến hành họp trả lời cho công 

dân theo nội dung đơn. 

UBND xã đã trả lời 12 hộ dân như sau: theo đơn kiến nghị các ông bà sau có 

tên trong danh sách hộ nghèo, cận nghèo nhưng không được hưởng trợ cấp dịch 

covid- 19: 

1. Nguyễn Đình Sơn 

2. Nguyễn Ngọc Hùng 

3.Võ Đình Hồng 

4. Phan Văn Đài 

5. Nguyễn Trung Tâm 

6. Nguyễn Thị Hải 

7. Đặng Thị Ngọc Hòa 

8. Nguyễn Thanh phong 

9.Nguyễn Văn Hà 

10. Phạm Công Tình 

11.Nguyễn Thị Bích Hưng 

12. Lương Thị Hơn 

Sau khi xác minh và kiểm tra đối chiếu danh sách hộ nghèo và hộ cận nghèo 

của UBND xã Chư Jôr cũ chuyển sang thì không có tên của 12 hộ dân nói trên.  

Vì vậy các hộ dân trên không nằm trong đối tượng được hưởng hỗ trợ đại 

dịch Covid theo quy định của Nhà Nước. 

 Trên đây là Báo cáo việc giải quyết đơn kiến nghị của công dân của UBND 

xã./. 

Nơi nhận:                                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

- UBND huyện;                                     CHỦ TỊCH  
- Đảng ủy xã;  

- Lưu VP, VX. 

 

        

 

            

            

               Nguyễn Văn Nội  
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