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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hướng dẫn ông Nguyễn Xuân
Kế, thôn Đại Đồng, xã Cương Gián

Kính gửi: Ông Nguyễn Xuân Kế, thôn Đại Đồng, xã Cương Gián.
Ngày 04/11/2020, UBND huyện Nghi Xuân nhận được đơn khiếu nại của
ông Nguyễn Xuân Kế, thường trú tại thôn Đại Đồng, xã Cương Gián với nội
dung tóm tắt: Khiếu nại UBND xã Cương Gián không chứng nhận hồ sơ kê khai
của người dân, không gửi UBND huyện để thẩm định, giải quyết chi trả tiền bồi
thường thiệt hại do sự cố môi trường biển cho dân…
Sau khi xem xét nội dung khiếu nại, căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011 và
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, UBND huyện nhận thấy đơn khiếu nại
của ông không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện; hình thức đơn và
hồ sơ, tài liệu kèm theo đơn chưa đảm bảo quy định của pháp luật đối với trường
hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung và ủy quyền khiếu nại.
Vậy, UBND huyện trả lại đơn và hướng dẫn ông làm đơn cùng các hồ sơ
thủ tục liên quan gửi UBND xã Cương Gián để được xem xét, giải quyết theo
quy định của pháp luật./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phó VP HĐND&UBND-Trưởng Ban TCD huyện;
- Thanh tra huyện; phòng NNPTNT;
- UBND xã Cương Gián;
- Lưu: VT, TCD.
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