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THÔNG BÁO 

Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu 

 

Ngày 27/7/2020, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân nhận được khiếu nại 

của bà Trần Thị Đào, thôn Thịnh Mỹ, xã Xuân Mỹ với nội dung: Khiếu nại hành 

vi hành chính của bà Đặng Thị Việt Thắng, Chuyên viên Phòng Nội vụ trong 

việc thu nhận hồ sơ xét tuyển giáo viên Mầm non. Theo Thông báo số 651/TB-

UBND ngày 18/6/2020 của UBND huyện về việc tuyển dụng đặc cách đối với 

người đang là hợp đồng lao động theo Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 

09/7/2013 của UBND tỉnh tại các trường Mầm non trên địa bàn, ngày 

22/6/2020, tôi có nộp 01 bộ hồ sơ xét tuyển cho bà Đặng Thị Việt Thắng, 

Chuyên viên Phòng Nội vụ nhưng còn thiếu Chứng chỉ Ngoại ngữ theo quy 

định; ngày 30/6/2020, tôi đến nộp bổ sung Bảng điểm TOEFT ITP do Công ty 

IIG Việt Nam cấp nhưng bà Đặng Thị Việt Thắng không nhận và trả lại toàn bộ 

hồ sơ đã nhận ngày 22/6/2020 vì lý do đang thiếu Giấy xác nhận kết quả thi 

TOEFT ITP, dẫn tới việc tôi không được xét tuyển, làm ảnh hưởng đến quyền và 

lợi ích hợp pháp của tôi.  

Sau khi xem xét nội dung khiếu nại, căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, 

khiếu nại đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân 

dân huyện. 

Khiếu nại được thụ lý giải quyết kể từ ngày 30 tháng 7 năm 2020. 

Vậy, Ủy ban nhân dân huyện thông báo để bà Trần Thị Đào được biết./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                                                                    
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phó CVP HĐND-UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; các phòng: Nội vụ, GD-ĐT; 

- Đơn vị, cá nhân có liên quan; 

- Bà Trần Thị Đào. 

- Lưu: VT, TCD. 
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