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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 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Khiếu nại năm ngày 11 tháng 11 năm 2011;  

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; 

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tiếp công dân huyện, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tiến hành xác minh nội dung khiếu nại của bà Phạm Thị Hoài 

Dinh, trú tại thôn Lam Thủy, xã Xuân Giang về việc: Vừa qua UBND huyện xác 

định giá đất tại vị trí thu hồi thấp và giá đất tại vị trí tái định cư cao khi thực hiện 

công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án Đầu tư xây dựng cầu Bến Thủy 

2 tại thị trấn Xuân An đối với gia đình bà là không đúng quy định, dẫn tới số 

tiền chênh lệch mà gia đình bà phải nộp là quá lớn so với bảng giá đất UBND 

tỉnh quy định trong tất cả các thời kỳ từ năm 2010 đến nay.  

Thời gian xác minh là 25 ngày.  

Điều 2. Thành lập Đoàn xác minh gồm:  

1. Bà: Nguyễn Thị Thu, Phó Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch - Trưởng đoàn; 

2. Ông: Đặng Văn Hoài, Trưởng phòng Tài nguyên&MT - Phó đoàn; 

3. Bà: Ngô Thị Thanh Nga, Chuyên viên phòng Tư pháp - Thành viên; 

4. Ông: Phạm Đại Nghĩa, Chuyên viên phòng Tài chính-KH - 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; báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh và tham 

mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giải quyết khiếu nại theo đúng quy định 

của pháp luật. 

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. 
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Đoàn xác minh được sử dụng con dấu của phòng Tài chính - Kế hoạch 

trong quá trình hoạt động 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: Tài chính - 

Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Tư pháp, các ông có tên tại Điều 2, bà Phạm 

Thị Hoài Dinh 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; 

- Ban GPMB huyện; 

- UBND thị trấn Xuân An; 

- Lưu: VT, TCD. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam 
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