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QUYẾT ĐỊNH 

Đình chỉ giải quyết khiếu nại của  

ông Phạm Văn Nghi, thường trú ở thôn Hồng Mỹ, xã Xuân Mỹ  
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;  

Căn cứ Luật khiếu nại năm 2011; 

Căn cứ 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 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính 
phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Thông tư 02/2016/TT-
TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư 07//2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ; 

Căn cứ đơn rút nội dung khiếu nại viết ngày 4/8/2020 của ông Phạm Văn 
Nghi, thường trú ở thôn Hồng Mỹ, xã Xuân Mỹ; 

Xét đề nghị của Trưởng Đoàn xác minh thành lập theo Quyết định số 
1470/QĐ-CTUBND ngày 10/7/2020 của Chủ tịch UBND huyện, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Nghi. 

Thường trú ở thôn Hồng Mỹ, xã Xuân Mỹ. 

Khiếu nại UBND huyện ban hành Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 
6/3/2017 cấp đổi GCNQSD đất cho gia đình ông không đúng quy định của pháp 
luật, làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của gia đình ông. Cụ thể, 
cấp đổi GCNQSD đất từ chỉ giới tim tỉnh lộ 547 vào 9m là không đúng hiện trạng 
sử dụng đất, làm thiếu mất 7,7m2 so với diện tích 449,7m2 đất thực tế. Đề nghị phải 
cấp GCNQSD đất cho gia đình theo đúng hiện trạng. 

Lý do đình chỉ: Ông Phạm Văn Nghi rút nội dung khiếu nại. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Ông Phạm Văn Nghi; Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Chánh 
Thanh tra huyện; Trưởng Đoàn xác minh thành lập theo Quyết định số 1470/QĐ-
CTUBND ngày 10/7/2020 của Chủ tịch UBND huyện; Ban Tiếp công dân huyện 
và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Thanh tra tỉnh; Ban TCD tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng: Thanh tra, Tư pháp, Tài 

 nguyên&Môi trường; Kinh tế&Hạ tầng; 

Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- UBND xã Xuân Mỹ; 

- Lưu: VT, TP; 

             CHỦ TỊCH 

             

  

 

 

               

              Nguyễn Hải Nam 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=75/2012/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=07/2013/TT-TTCP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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