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V/v trả lời, hướng dẫn ông 

Nguyễn Ngọc Biên, thôn Trường 

Vịnh, xã Đan Trường 

   Nghi Xuân, ngày 20 tháng 8 năm 2021 

 

                       
 

Kính gửi: Ông Nguyễn Ngọc Biên, thôn Trường Vịnh, xã Đan Trường. 

 

Ngày 10/8/2021, UBND huyện nhận được đơn khiếu nại của ông Nguyễn 

Ngọc Biên, thôn Trường Vịnh, xã Đan Trường (người nhận ủy quyền của ông 

Nguyễn Viết Thiên và bà Mai Thị Ty, thôn 9, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, 

tỉnh Đắk Lắk theo Giấy ủy quyền lập ngày 08/6/2021); tóm tắt nội dung đơn: 

Khiếu nại Văn bản số 38/TL-UBND ngày 19/02/2021 của UBND xã Đan 

Trường về việc trả lời kiến nghị của ông, ông cho rằng nội dung trả lời của 

UBND xã tại Văn bản này là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp 

của hộ gia đình ông Nguyễn Viết Thiên và bà Mai Thị Ty… 

Sau khi xem xét nội dung đơn, UBND huyện trả lời, hướng dẫn ông 

Nguyễn Ngọc Biên như sau:  

Nội dung khiếu nại nêu trên của ông đã được UBND xã Đan Trường xem 

xét, xử lý theo thẩm quyền và ban hành Thông báo số 22/TB-UBND ngày 

16/8/2021 về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại do khiếu nại không đủ điều 

kiện để thụ lý giải quyết. Nếu không đồng ý với kết quả xử lý của UBND xã tại 

Thông báo số 22/TB-UBND và có căn cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp 

của gia đình bị xâm phạm thì ông Nguyễn Viết Thiên và bà Mai Thị Ty có 

quyền khởi kiện (hoặc ủy quyền khởi kiện) vụ án hành chính theo quy định của 

Điều 115 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền 

để được xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Vậy, UBND huyện trả lời để ông Nguyễn Ngọc Biên được biết/. 

Nơi nhận:                                                                                  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

  Thanh tra huyện; phòng TN-MT; 

- UBND xã Đan Trường; 

- Lưu: VT, TCD.  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phan Quốc Trường 

 

https://luatvietan.vn/luat-to-tung-hanh-chinh-2015.html
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