
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN CHÂU 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2169/UBND-NV Yên Châu, ngày 13 tháng 10 năm 2021 

V/v trả lời câu hỏi của độc giả 

Nguyễn Thị Thu - Bản Cồn Huốt 

1, xã Phiêng Khoài 

 

 

 

Kính gửi :  

 

- Ban Biên tập cổng TTĐT huyện; 

- Bà Nguyễn Thị Thu - Bản Cồn Huốt 1, xã Phiêng 

Khoài.  

         

                      

 Ngày 17/9/2021, UBND huyện nhận được câu hỏi của độc giả Nguyễn Thị 

Thu - Bản Cồn Huốt 1, xã Phiêng Khoài: “Tôi ở xã Phiêng Khoài đã làm hồ sơ 

bìa đỏ đất từ tháng 01/2021, đến tháng 3/2021 đã đo đạc xong thì địa chính cũ 

nghỉ. Đến tháng 6 họp bản tôi có hỏi bao giờ có địa chính mới thì bản thông báo 

01/8/2021 là có địa chính mới. Đến 20/8/2021 tôi có lên xã hỏi ông Bùi Văn Quân 

– Phó Chủ tịch UBND xã, ông Quân trả lời chưa biết khi nào có, việc này là do 

huyện chứ không phải do xã. Ngày 14/9/2021 tôi lên bộ phận tiếp dân họ bảo 

chưa có. Vậy tôi xin hỏi bao giờ thì có địa chính mới về xã Phiêng Khoài”. 

Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu trả lời như sau:  

1. Ý kiến của độc giả Nguyễn Thị Thu - Bản Cồn Huốt 1, xã Phiêng Khoài 

là đúng, có một khoảng thời gian xã Phiêng Khoài thiếu công chức Địa chính - 

Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường do biến động về công tác cán bộ. 

2. Ngày 28/9/2021, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1247/QĐ-

UBND về việc điều động công chức cấp xã: ông Nguyễn Văn Quyết - Công chức 

Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường phụ trách Tài nguyên và Môi 

trường xã Lóng Phiêng giữ chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi 

trường phụ trách Tài nguyên và Môi trường xã Phiêng Khoài. Như vậy, kể từ ngày 

28/9/2021, xã Phiêng Khoài có công chức phụ trách lĩnh vực địa chính của xã. 

 Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu trân trọng trao đổi./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND xã Phiêng Khoài; 

- Lưu: VT, NV 02 bản. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lù Văn Cường 
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