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THÔNG BÁO 

Về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại 

 

                        Kính gửi:     Công ty TNHH Sao vàng Việt Nam 

                                         Địa chỉ: Thôn Kỳ Tây, xã Cổ Đạm 
 

Ngày 27/4/2022, UBND huyện nhận được đơn Khiếu nại của Công ty 

TNHH Sao vàng Việt Nam với nội dung tóm tắt: Khiếu nại quyết định xử phạt 

hành chính đối với ông Nguyễn Văn Dũng trong lĩnh vực đất đai.  

Sau khi xem xét nội dung khiếu nại, Căn cứ khoản 1, Điều 21 và khoản 2, 

Điều 112, Luật Khiếu nại nội dung Khiếu nại của công ty không được xem xét 

giải quyết. Lý do: Việc UBND huyện Nghi Xuân ban hành Quyết định số 

1322/QĐ/XPHC ngày 21/4/2022 xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai là 

quyết định hành chính áp dụng cho ông Nguyễn Văn Dũng, thôn Kỳ Tây, xã Cổ 

Đạm. Công ty TNHH Sao vàng Việt Nam, không liên quan trực tiếp đến Quyết 

định xử phạt hành chính nêu trên.  

Vậy, UBND huyện thông báo để Công ty TNHH Sao vàng Việt Nam 

được biết./.      

Nơi nhận:               
- Như trên; 

- Huyện ủy Nghi Xuân; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện;                               
- Văn phòng HĐND&UBND;  

- Phòng Tư pháp, Thanh tra huyện;  

- Lưu: VT, TCD. 

             
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Hưng 
 

 

                                                 
1 Căn cứ Khản 1, Điều 2, Luật Khiếu nại quy định Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, 

công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết 

định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan 

hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi 

đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. 
2 Khoản 2, Điều 11, Luật Khiếu nại, Khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không được thụ lý giải 

quyết: 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; 
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