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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xác minh nội dung khiếu nại  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

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 một số điều của Luật Khiếu nại; 

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra 

Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính và Thông tư số 

02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP. 

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tiếp công dân huyện, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tiến hành xác minh nội dung khiếu nại của bà Trần Thị Đào, thôn 

Thịnh Mỹ, xã Xuân Mỹ như sau: 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. (Cụ thể có Biên bản làm việc với 

công dân ngày 27/7/2020 và các tài liệu liên quan gửi kèm)  

Thời gian xác minh: 25 ngày.  

Điều 2. Thành lập Đoàn xác minh gồm:  

1. Ông: Trần Anh Sơn, Phó Trưởng phòng Nội vụ -Trưởng đoàn;  

2. Bà: Hồ Thị Cẩm Nhung, Thanh tra viên Thanh tra huyện- Phó đoàn; 

3. Ông: Nguyễn Thuận, Chuyên viên phòng Giáo dục & Đào tạo - Thành viên; 



 

Đoàn xác minh có nhiệm vụ kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung khiếu nại 

được nêu tại Điều 1 Quyết định này. 

Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn xác minh thực hiện quyền, nghĩa vụ 

của người có trách nhiệm xác minh theo quy định tại Luật Khiếu nại và quy định 

của pháp luật có liên quan. 

Đoàn xác minh được sử dụng con dấu của phòng Nội vụ và tự giải thể sau 

khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

 Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng các phòng, đơn vị: Nội 

vụ, Thanh tra, Giáo dục & Đào tạo, các ông bà có tên tại Điều 2 và các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.    
             

Nơi nhận:                                                                                                                                                    

  - Như Điều 3; 

  - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

  - Thanh tra huyện; 

  - Lưu: VT, TCD. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 
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