
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN YÊN MÔ 
 

Số:           /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập - Tự do - Hạnh Phúc 

                

           Yên Mô, ngày        tháng  5  năm 2022 

           

THÔNG BÁO 

Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu 

 

Kính gửi: Bà Lã Thị Liên 

                Địa chỉ: Số nhà 07, Tổ dân phố Phú Thịnh, thị trấn Yên Thịnh. 

 

UBND huyện Yên Mô đã nhận được đơn của bà Lã Thị Liên ghi ngày 

26/4/2022. 

 Địa chỉ: Số nhà 07, Ngõ 12, Đường Thanh Niên, Tổ Dân phố Phú 

Thịnh, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. 

Căn cước công dân số 037185005553, do Cục trưởng Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 08/5/2021. 

Ngày 16/5/2022, tại buổi làm việc với Thanh tra huyện, bà Lã Thị Liên 

đã thống nhất nội dung đơn: Khiếu nại đối với Văn bản số 615/UBND-TTr 

ngày 08/4/2022 của UBND huyện Yên Mô về việc trả lời đơn kiến nghị của 

công dân (Khiếu nại nội dung tại Điểm 1.2 Mục 1 và Mục 2 Phần I; Mục 1 và 

Mục 6 Phần II của Văn bản số 615/UBND-TTr), bà Lã Thị Liên kiến nghị 

Chủ tịch UBND huyện giải quyết yêu cầu gia đình bà Hường trả lại đất cho 

gia đình bà.   

Sau khi xem xét nội dung đơn và kết quả làm việc giữa Thanh tra 

huyện Yên Mô với bà Lã Thị Liên tại biên bản lập ngày 16/5/2022, căn cứ 

quy định của pháp luật về khiếu nại, UBND huyện nhận thấy đơn khiếu nại 

của bà Lã Thị Liên đủ điều kiện thụ lý. 

Vậy thông báo để bà Lã Thị Liên được biết và thực hiện quyền, nghĩa vụ 

của người khiếu nại theo quy định của pháp luật./. 
   
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Ban Tiếp công dân; 

- Thanh tra huyện; 

- Trang thông tin, điện tử của huyện; 

- Lưu: VT, hồ sơ. 

         ĐTM-TTr (07) 

 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
Đặng Thái Sơn 
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