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Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Khánh Dương. 
 

 

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. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện tại Văn bản số 2267/UBND-TTr 

ngày 28/10/2021. Tại văn bản này, UBND huyện yêu cầu UBND xã Khánh Dương 

thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND huyện, báo cáo kết quả thực hiện về 

UBND huyện (qua Thanh tra huyện) trước ngày 15/11/2021; đồng thời giao Thanh 

tra huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 5330/QĐ-

UBND ngày 15/10/2021 về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) đối với bà An Thị 

Tho theo quy định. Tuy nhiên, đến nay Thanh tra huyện chưa nhận được báo cáo 

của UBND xã Khánh Dương về kết quả thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại.  

Thanh tra huyện Yên Mô đề nghị UBND xã Khánh Dương báo cáo việc thực 

hiện nội dung Văn bản số 2267/UBND-TTr ngày 28/10/2021 của UBND huyện; 

báo cáo và tài liệu, bằng chứng kèm theo của UBND xã Khánh Dương gửi về 

Thanh tra huyện trước ngày 15/3/2022 để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND 

huyện theo quy định./. 
   

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Lưu: VT, hồ sơ. 
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