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            Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. 

 

UBND thành phố Phan Thiết nhận được Văn bản số 732/UBND-BTCD 

ngày 03/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc yêu cầu 

giải quyết vụ việc của ông Hoàng Lân và các vụ việc tồn đọng, kéo dài. 

Qua rà soát hồ sơ liên quan đến các vụ việc, UBND thành phố Phan Thiết 

báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện, cụ thể như sau:  

1. Đối với vụ việc của ông Hoàng Lân, cư ngụ tại khu phố 2, phường Phú 

Trinh: Ngày 12/3/2019, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết ban hành Quyết 

định số1699/QĐ-UBND về việc giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố 

kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại của ông Hoàng Lân và sau đó có nhiều văn 

bản đôn đốc thực hiện.  

Ngày 23/12/2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố có Văn bản 

số 3964/BC-TNMT báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại của ông Hoàng 

Lân, cư ngụ tại khu phố 2, phường Phú Trinh theo hướng không chấp thuận nội 

dung đơn khiếu nại của ông Hoàng Lân. 

Hiện nay, UBND thành phố Phan Thiết đang xếp lịch để tổ chức đối thoại 

giải quyết khiếu nại đối với trường hợp của ông Hoàng Lân theo quy định. Dự kiến 

sẽ hoàn thành giải quyết vụ việc khiếu nại của ông Hoàng Lân trong tháng 3/2020. 

2. Đối với vụ việc của ông Nguyễn Toàn tại phường Mũi Né: Ngày 

02/3/2020, UBND thành phố Phan Thiết đã có Văn bản số 1375/UBND-NC gửi 

Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

3. Đối với vụ việc của ông Trần Văn Lê, phường Phú Thủy: Thực hiện ý 

kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND thành phố Phan Thiết đã triển khai 

thực hiện và có Văn bản số 1437/UBND-TC ngày 04/3/2020 gửi Sở Tài nguyên và 

Môi trường để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh giải quyết. 

4. Đối với vụ việc của ông Dương Văn Thơm tại xã Tiến Thành: UBND 

thành phố Phan Thiết đã ban hành Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 

giao Thanh tra thành phố xác minh nội dung tố cáo của công dân theo quy định. 

5. Đối với vụ việc của bà Lê Thị Sửu tại xã Tiến Thành: Trong thời gian 

qua, bà Sửu gửi nhiều đơn ghi là đơn tố cáo. UBND thành phố đã giao Thanh tra 
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thành phố nghiên cứu, đề xuất xử lý đơn của bà Sửu theo quy định. Hiện nay, 

Thanh tra thành phố đang rà soát, tham mưu xử lý. 

UBND thành phố Phan Thiết báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện các vụ 

việc theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đối với các vụ việc đang triển khai thực hiện, 

UBND thành phố Phan Thiết sẽ thường xuyên báo cáo kết quả để UBND tỉnh theo 

dõi, chỉ đạo kịp thời./. 

 

Nơi nhận:               CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- TT. Thành ủy, HĐND thành phố;      

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Ban Pháp chế HĐND thành phố; 

- Thanh tra thành phố;        Nguyễn Văn Luân 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố; 

- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng; 

- Lưu: VT, QTM, TH.                    
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