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 Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Mai, thôn Ninh Hòa, xã Xuân Phổ. 

 

Ngày 11/11/2021, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân nhận được đơn của 

bà Nguyễn Thị Mai thường trú tại thôn Ninh Hòa, xã Xuân Phổ với nội dung 

tóm tắt như sau: “Khiếu nại quyết định hành chính của UBND xã Xuân Phổ về 

việc ban hành Văn bản trả lời nội dung kiến nghị của bà Nguyễn Thị Mai, thôn 

Ninh Hòa, xã Xuân Phổ ngày 06/9/2021 là không đúng, làm ảnh hưởng đến 

quyền và lợi ích hợp pháp của bà”. 

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

Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, UBND huyện nhận thấy đơn khiếu nại 

của bà không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. 

Căn cứ khoản 1 Điều 8 Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 

của Thanh tra Chính phủ về quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, 

đơn kiến nghị, phản ánh, UBND huyện trả lại đơn và hướng dẫn bà làm đơn gửi 

UBND xã Xuân Phổ để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận:                                                                                  
- Như trên;                                                                                           

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- CVP HĐND&UBND-Trưởng Ban TCD huyện; 

- Thanh tra huyện; phòng TN-MT; 

- UBND xã Xuân Phổ; 

- Lưu: VT, TCD.  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phan Quốc Trường 

 


		quoctruong.nx@hatinh.gov.vn
	2021-11-15T09:34:14+0700


		ubnghixuan@hatinh.gov.vn
	2021-11-15T10:02:02+0700


		2021-11-15T10:02:18+0700




