
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

Số:          /TB-CTUBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Nghi Xuân, ngày        tháng 9 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai 

 

 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân nhận được khiếu nại của ông Nguyễn 

Đức Thắng, thường trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Tiên Điền, nội dung như sau: 

Khiếu nại lần hai đối với hành vi hành chính của UBND thị trấn Tiên Điền 

không tổ chức lấy ý kiến khu dân cư, những người am hiểu về nguồn gốc, thời 

điểm sử dụng đất của gia đình ông dẫn đến xác nhận sai thời điểm sử dụng đất; 

không đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

gia đình ông phần diện tích đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất theo hình thức công nhận quyền sử dụng đất mà chuyển sang cho thuê đất; 

ông không đồng ý với Quyết định số 03/QĐ-CTUBND ngày 11/3/2021 của Chủ 

tịch UBND thị trấn Tiên Điền về việc giải quyết khiếu nại lần đầu. 

Sau khi xem xét nội dung khiếu nại, căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, 

khiếu nại đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân 

dân huyện. 

Khiếu nại được thụ lý giải quyết kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2021. 

Vậy, UBND huyện thông báo để ông Nguyễn Đức Thắng được biết./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                                                                    
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND; Thanh tra huyện;  

  Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Văn phòng Đăng ký đất đai - CN Nghi Xuân; 

- UBND thị trấn Tiên Điền; 

- Ông Nguyễn Đức Thắng; 

- Lưu: VT, TCD. 

CHỦ TỊCH 

 

 

  

 

 

Nguyễn Hải Nam 
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