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BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra, giải quyết đơn bà Phan Thị Liễu 

 
 

Thực hiện Công văn số 625/UBND-TCB ngày 16/4/2021 của Ủy ban nhân 

dân thị xã Kỳ Anh về việc kiểm tra, giải quyết đơn của Bà Phan Thị Liễu, Phòng 

Văn hóa và Thông tin báo cáo kết quả như sau: 

Chiều ngày 20/4/2021, phòng Văn hóa và Thông tin thị xã đã chủ trì làm 

việc với Ban quản lý di tích đền thờ Nguyễn Thị Bích Châu, đại diện phòng Tài 

chính - Kế hoạch về việc kiểm tra, giải quyết đơn của Bà Phan Thị Liễu có nội 

dung phản ánh liên quan đến việc Ban Quản lý di tích đền thờ Nguyễn Thị Bích 

Châu đã thu tiền đấu thầu các ki ốt kinh doanh khu vực trước cửa đền, tuy nhiên 

năm 2020 Ban Quản lý di tích đã cho các hộ dân trúng đấu thầu lưu lại quán để 

tiếp tục kinh doanh là không đúng, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ.  

Kết thúc buổi làm việc, trên cơ sở báo cáo, phương án giải quyết nội dung 

phản ánh đơn của bà Phan Thị Liễu của Ban Quản lý di tích đền thờ Nguyễn Thị 

Bích Châu, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Văn hóa và Thông tin đã ban hành 

Công văn số 20/VHTT ngày 20/4/2021, đề nghị Ban quản lý di tích đền thờ 

Nguyễn Thị Bích Châu chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra, 

xử lý, báo cáo kết quả về UBND thị xã (qua phòng Văn hóa và Thông tin) trước 

ngày 28/4/2021. 

Trên đây là báo cáo của Phòng Văn hóa và Thông tin về việc kiểm tra, giải 

quyết đơn của Bà Phan Thị Liễu./.                                   
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;                        

- Văn phòng HĐND &UBND thị xã; 

- Lưu: VHTT. 

Gửi bằng văn bản điện tử. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

(đã ký) 

 

 
Hồ Minh Hằng 

 

 

 


