
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN YÊN MÔ 
 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập - Tự do - Hạnh Phúc 

                

       Yên Mô, ngày         tháng  12  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MÔ 

 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND 

huyện Yên Mô về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Yên Mô, 

nhiệm kỳ 2016-2021;  

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra huyện, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Giao Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan 

kiểm tra, xác minh nội dung đơn của bà Đinh Thị Hoàn, trú tại Tổ Dân phố Bồ Vy 

1, thị trấn Yên Thịnh; khiếu nại Văn bản số 1866/UBND-TNMT ngày 08/9/2021 

của UBND huyện Yên Mô về việc giải quyết đơn kiến nghị của bà. 

Thanh tra huyện báo cáo kết quả xác minh, đề xuất biện pháp giải quyết, dự 

thảo Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu gửi về Chủ tịch UBND huyện trước 

ngày 31/01/2022.   

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện, 

Chủ tịch UBND thị trấn Yên Thịnh và thủ trưởng các cơ quan, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   
   

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- Lưu: VT. 

         ĐTM-TTr (08) 

 

CHỦ TỊCH 

   

 
 

Đặng Thái Sơn 
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