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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xác minh khiếu nại của ông Trần Văn Giáp 

thôn Hưng Mỹ xã Cẩm Thành.  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

          

 Căn cứ luật Tổ chức Chính quyền địa phương  ngày 19/6/2015; 

Căn cứ luật Khiếu nại ngày 11/11/2011; Nghị định số 75/2012/NĐ-CP 

ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu 

nại; 

 Căn cứ Thông tư 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra 

Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; 

 Xét đề nghị của Chánh Thanh tra huyện, sau khi đã thống nhất với các 

phòng, ban có liên quan 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Tiến hành xác minh nội dung khiếu nại của ông Trần Văn Giáp về 

việc năm 2005 hộ ông Giáp được UBND xã Cẩm Thành bán cho 01 lô đất ở xứ 

Còn Gát thôn Vĩnh Cần với diện tích 140 m
2 

với giá 30 triệu đồng, nhưng khi 

làm thủ tục cấp GCNQSD đất theo quy định thì phải xác định nghĩa vụ tài chính, 

nên gia đình tôi chưa thống nhất. 

 Thời gian xác minh là 10 ngày làm việc (Kể từ ngày công bố quyết định) 

Điều 2. Thành lập Tổ xác minh gồm: 

1. Ông Đặng Hữu Nhã: Chánh Thanh tra – Tổ trưởng; 

2. Ông Biện Văn Thanh: Phó phòng TN - MT – Thanh viên; 

3. Bà Đặng Thị Cẩm Nhung: Cán bộ Thanh tra huyện – Thanh viên.  

- Tổ xác minh có nhiệm vụ: Kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung khiếu nại 

được nêu tại Điều 1 Quyết định này. 
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- Tổ trưởng Tổ xác minh, thành viên Tổ xác minh thực hiện quyền hạn, 

nhiệm vụ theo quy định của Luật khiếu nại và quy định của pháp luật có liên 

quan.  

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

         Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện, Trưởng 

phòng Tài nguyên - Môi trường, các thành viên Tổ xác minh, Chủ tịch UBND 

xã Cẩm Thành, ông Trần Văn Giáp, các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ 

Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Thanh tra tỉnh;  

- TT: Huyện ủy, HĐND huyện;  (B/c) 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện phụ trách; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Bộ phận theo dõi công việc; 

- Lưu: VT; HSGQ. 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

  Phạm Đăng Nhật 
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