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THÔNG BÁO
Về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại
Ngày 09/9/2021, Ủy ban nhân dân huyện nhận được khiếu nại của ông
Phan Đình Phùng, thường trú tại thôn Khang Thịnh, xã Xuân Viên với nội dung
tóm tắt như sau: Khiếu nại lần đầu đối với hành vi hành chính của UBND huyện
về việc không điều chuyển bà Phạm Thị Hồng Thắm (con gái tôi) hiện đang là
giáo viên môn tiếng Anh tại Trường Tiểu học Cương Gián 2 về công tác tại
trường gần nhà theo nguyện vọng mặc dù đã có đơn 3 năm nay là không đúng,
làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của tôi (Nội dung khiếu nại được ông xác
định tại cuộc làm việc với Ban Tiếp công dân huyện ngày 09/9/2021 về làm rõ
một số vấn đề liên quan đơn ông gửi UBND huyện).
Sau khi xem xét nội dung khiếu nại, UBND huyện không thụ lý giải quyết
khiếu nại nêu trên của ông vì lý do thuộc trường hợp không được thụ lý giải
quyết theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011: “Quyết
định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến
quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại”.
Vậy, UBND huyện thông báo để ông Phan Đình Phùng được biết./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Văn phòng HĐND&UBND; Thanh tra huyện;
- Phòng Nội vụ, phòng Giáo dục-Đào tạo;
- Ông Phan Đình Phùng;
- Lưu: VT, TCD.
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