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THÔNG BÁO 

Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu 

 
 

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

Trọng Đề và bà Hoàng Thị Lân thường trú tại thôn Tân Ninh Châu, xã Xuân Hội 

về việc:  

Khiếu nại lần đầu đối với các quyết định hành chính của UBND huyện: 

Quyết định số 3346/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 về thu hồi đất để thực hiện bồi 

thường, hỗ trợ, GPMB dự án hạ tầng xen dắm khu dân cư thôn Hội Tiến, xã Xuân 

Hội; Quyết định số 3347/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 về phê duyệt phương án bồi 

thường, hỗ trợ, GPMB dự án hạ tầng xen dắm khu dân cư thôn Hội Tiến, xã Xuân 

Hội và Quyết định số 3830/QĐ-CTUBND ngày 24/9/2021 của Chủ tịch UBND 

huyện về việc cưỡng chế thu hồi đất; ông bà cho rằng UBND huyện ban hành các 

Quyết định trên làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của gia đình ông bà.  

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

ban nhân dân huyện nhận thấy nội dung khiếu nại của ông Phan Trọng Đề và bà 

Hoàng Thị Lân đủ điều kiện thụ lý. 

Vậy, UBND huyện thông báo để ông Phan Trọng Đề và bà Hoàng Thị Lân 

được biết./. 

Nơi nhận:                                                                                                                                                    
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND; Thanh tra huyện; 

- Phòng Tài nguyên-Môi trường; 

- Ban GPMB;  

- UBND xã Xuân Hội; 

- Ông Phan Trọng Đề; 

- Lưu: VT, TCD. 

CHỦ TỊCH 

 

 

  

 

 

Nguyễn Hải Nam 
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