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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Đoàn kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

Căn cứ Luật tố cáo ngày 12 tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp tổ chức thi hành luật Tố cáo; 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Công văn số 2804/UBND-TCD2 ngày 06 tháng 5 năm 2020 của 

UBND tỉnh về việc chuyển đơn của công dân; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra huyện, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo, gồm: 

1. Ông Trương Thanh Toản: Phó Chánh Thanh tra huyện - Trưởng đoàn; 

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

3. Bà Đặng Thị Cẩm Nhung: Cán bộ Thanh tra huyện - Thành viên; 

Điều 2. Đoàn tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo của công dân 

tại tổ dân phố 4, thị trấn Cẩm Xuyên: Tố cáo cán bộ phòng Tài nguyên – Môi 

trường và cán bộ UBND thị trấn Cẩm Xuyên có hành vi vi phạm trong việc lập 

hồ sơ Cấp giấy CNQSD đất cho hộ bà Nguyễn Thị Lý tổ dân phố 4, thị trấn Cẩm 

Xuyên. 

Thời gian tiến hành xác minh là 30 ngày, kể từ ngày ký Quyết định này. 

Đoàn kiểm tra, xác minh thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm quy 

định tại các điểm a, b, c, d khoản 1 và điểm a, b, c, khoản 2 Điều 11 của Luật Tố 

cáo. 

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

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, UBND Thị Trấn Cẩm Xuyên, 

cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.    
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Thanh tra tỉnh;  
- TT: Huyện ủy, HĐND huyện;  (B/c) 
- Chủ tịch, PCT UBND huyện phụ trách; 
- Công dân Tố cáo; 
- Cổng TTĐT huyện; 
- Bộ phận theo dõi công việc; 
- Lưu: VT; HSGQ. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  Phạm Đăng Nhật 
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