
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ LỤC BÌNH 
 

Số:        /UBND-ĐC 
Về việc đề nghị chuyển tài sản 

cá nhân ra khỏi nhà Thương 

Nghiệp để UBND xã sử dụng 

làm Trạm Y tế lưu động 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lục Bình, ngày         tháng 01 năm 2022 

   

   Kính gửi:  

- Bà Hoàng Thị Thoán, Công dân thôn Nam Lanh 

Chang xã Lục Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 

- Công chức: Nông Văn Hốt, Hà Hoàng Chương – Công 

chức ĐC-XD-NN&MT xã 

 

Căn cứ Biên bản ngày 01/12/2005, Công ty cổ phần đầu tư Thương mại và 
Dịch vụ Bắc Kạn và Ủy ban nhân dân xã về việc bàn giao đất và nhà thương 
nghiệp cho UBND xã Lục Bình quản lý;  

Căn cứ Văn bản số 2710/UBND-VP ngày 13/12/2021 của UBND huyện 
Bạch Thông về việc trả lời đơn đề nghị của công dân;  

Căn cứ Công văn số 2851/UBND-VP ngày 29 /12/2021 của UBND huyện 
Bạch Thông về việc lập danh sách địa điểm, nguồn nhân lực cho Trạm y tế lưu 
động. Để có cơ sở, vật chất phục vụ công tác phòng chống Covid-19 mang tính 
chất cấp bách trong giai đoạn hiện nay, UBND xã đề nghị: 

1. Bà Hoàng Thị Thoán, công dân thôn Nam Lanh Chang xã Lục Bình hiện 
nay đang canh tác hoa màu trên khu đất và có tài sản trong nhà Thương nghiệp do 
UBND xã đang quản lý, đề nghị bà thu thu hoạch hoa màu và vận chuyển tài sản 
của gia đình ra khỏi nhà Thương nghiệp và bàn giao chìa khóa nhà Thương nghiệp 
lại cho UBND xã qua đông chí Lê Hồng Quách, công chức Văn Phòng - Thống kê 
UBND xã trong ngày 07/01/2022, để UBND xã sử dụng nhà Thương nghiệp làm 
trạm Y tế lưu động phục vụ công tác phòng chống Cvid-19. 

2. Giao Công chức Nông Văn Hốt chủ trì phối hợp công chức Hà Hoàng 
Chương đôn đốc gia đình thực hiện công văn này. 

3. Giao Công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã tiếp nhận và báo cáo 
Chủ tịch UBND xã vào 16 giờ 30 phút ngày 07/01/2022. 

Với nội dung trên UBND xã đề nghị bà Hoàng Thị Thoán, công dân thôn 
Nam Lanh Chang và các công chức liên quan phối hợp thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi; 

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Cổng TTĐT xã; 

Gửi bản giấy: 

- Như kính gửi 

- Lưu VP.UBND xã, HSĐC xã. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hậu 
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