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                  Kính gửi: Ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổ dân phố 1, phường Phú          

Diễn, quận Bắc Từ Liên, Hà Nội. 

 

Ngày 03/02/2020, Ủy ban nhân dân huyện nhận được đơn của ông với nội 

dung tóm tắt: “Đề nghị xem xét lại Quyết định khởi tố bị can số 53 ngày 

01/12/2019 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân đối với 

ông Nguyễn Thanh Tùng; xem xét làm rõ dấu hiệu đồng phạm trong vụ án nêu 

trên đối với Nguyễn Thanh Tịnh, Nguyễn Thanh Hải và Nguyễn Thanh Hùng; 

xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của từng người, cơ chế hình thành của từng 

vết thương do các đối tượng trên gây ra; thu giữ lại xe ô tô là phương tiện gây 

án và lưu giữ vật chứng gây án”. 

Sau khi xem xét nội dung đơn, UBND huyện nhận thấy đơn của ông có 

tiêu đề “đơn đề nghị” tuy nhiên bản chất vừa là đơn khiếu nại. Căn cứ Luật 

Khiếu nại năm 2011; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khiếu nại và Thông tư 

07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn 

tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. Ủy ban nhân dân huyện nhận thấy đơn của ông 

không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện.  

Vậy, Ủy ban nhân dân huyện trả lại đơn và hướng dẫn ông  Nguyễn 

Thanh Tùng gửi đơn đến Công an huyện Nghi Xuân để được xem xét, xử lý theo 

thẩm quyền./.  

Nơi nhận:                                                                                  
- Như trên;                                                                                           

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phó VP HĐND&UBND-Trưởng Ban TCD huyện; 

- Thanh tra huyện;  

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 
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