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Kính gửi:    Ông Nguyễn Văn Thuần, số nhà 02A, ngõ 2  

       đường Phan Đình Phùng, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh 

    
  

Thực hiện Thông báo số 146-TB/Th.U ngày 23/9/2021 của Thành ủy về kết 

quả tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND và đồng 

chí Phó Chủ tịch UBND thành phố phiên tháng 9/2021, với nội dung: Giao xử lý 

kiến nghị, phản ánh của ông Nguyễn Văn Thuần về xử lý dứt điểm việc vi phạm trật 

tự đô thị của một số hộ dân tại ngõ 2, đường Phan Đình Phùng (hộ ông Thẩm, bà 

Liên). 

Sau khi xem xét nội dung kiến nghị, rà soát quá trình xử lý, UBND thành phố 

nhận thấy: 

Ông Nguyễn Văn Thuần, trú tại ngõ 2, đường Phan Đình Phùng, phường 

Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh có đơn kiến nghị về vi phạm trật tự đô thị tại tuyến ngõ 

này, từ đầu năm 2019; UBND thành phố đã có nhiều văn bản giao UBND phường 

xử lý việc vi phạm theo quy định của pháp luật, theo đó UBND phường Nam Hà đã 

xử lý việc vi phạm của một số hộ như: để một số dụng cụ sinh hoạt trong ngõ, trồng 

cây, bán hoa ở khu vực gần ngõ làm ảnh hưởng đến việc sinh hoạt và đi lại của các 

hộ dân, đồng thời đã giao cho đội trật tự đô thị của phường thường xuyên kiểm tra, 

theo dõi và xử lý việc vi phạm ở tuyến ngõ này.  

Hiện nay, theo báo cáo của UBND phường và Đội quản lý trật tự đô thị của 

thành phố đã kiểm tra thì lối ngõ đã thông thoáng, luôn đảm bảo giao thông, trật tự 

đô thị, không thấy có hành vi tái phạm trở lại của các hộ nhưng ông Thuần vẫn 

thường xuyên có kiến nghị tại các cuộc tiếp công dân của UBND thành phố. Do 

vậy, UBND thành phố đề nghị ông Nguyễn Văn Thuần khi phản ánh, kiến nghị tại 

các phiên tiếp công dân phải thực hiện đúng nội dung và có cơ sở. UBND thành phố 

sẽ không xử lý hoặc từ chối tiếp công dân đối với ông Nguyễn Văn Thuần nếu các 

phản ánh của ông là không đúng, đồng thời giao UBND phường tiếp tục kiểm tra 

thường xuyên và xử lý nghiêm các vi phạm trật tự đô thị tại tuyến ngõ này (nếu có). 

  Ủy ban nhân dân thành phố trả lời để ông Nguyễn Văn Thuần được  biết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Thành ủy,   

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- UBKT Thành ủy; 

- Ban Tiếp công dân thành phố; 

- UBND phường Nam Hà; 

- Lưu: VT, VP. 
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