
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN YÊN MÔ 
 

Số:        /UBND-TTr 
Về việc thực hiện Quyết 

định giải quyết khiếu nại 

lần đầu  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập - Tự do - Hạnh Phúc 

                

           Yên Mô, ngày         tháng  10  năm 2021 

 

   Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân xã Khánh Dương; 

- Thanh tra huyện. 
 

 

Căn cứ Điều 31 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; 

Ngày 15/10/2020, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 5330/QĐ-UBND 

về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà An Thị Tho, trú tại xóm Hàng, thôn Tam 

Dương, xã Khánh Dương, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Để thực hiện nghiêm túc, 

hiệu quả quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, UBND huyện yêu cầu: 

1. Đối với UBND xã Khánh Dương 

- Chỉ đạo, thực hiện kiểm điểm nghiêm túc, xác định trách nhiệm của cá nhân 

liên quan (tại thời điểm xảy ra vi phạm) trong việc không xử lý vi phạm hành 

chính theo quy định đối với hành vi xây dựng nhà ở kiên cố trên đất nông nghiệp 

đối với hộ ông Nguyễn Văn Sơn (con trai bà An Thị Tho). 

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan làm việc với hộ gia đình ông 

Nguyễn Văn Sơn để cam kết sử dụng đúng hiện trạng các công trình tại thời điểm 

giải quyết khiếu nại, không được xây dựng, cơi nới làm phát sinh mới công trình.    

-  Xem xét, xử lý việc gia đình ông Nguyễn Văn Sơn xây dựng nhà ở trên đất 

nông nghiệp theo đúng quy định và báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua 

Thanh tra huyện) trước ngày 15/11/2021. 

2. Giao Thanh tra huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành Quyết định 

số 5330/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND huyện về việc giải quyết khiếu nại 

(lần đầu) đối với bà An Thị Tho theo quy định./.  
   

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

         ĐTM (07) 

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
Đặng Thái Sơn 
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