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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập - Tự do - Hạnh Phúc 

                

       Yên Mô, ngày        tháng  7  năm 2022 

 

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 tháng 6 năm 2015; Luật 

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

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của 

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

Căn cứ Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2021 của 

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

kỳ 2021-2026;  

Ngày 22/7/2022, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 945/TB-UBND về 

việc thụ lý, giải quyết khiếu nại lần đầu;  

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra huyện. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Giao Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện, Phòng Tư pháp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan xem 

xét, xác minh, kết luận nội dung đơn khiếu nại của ông Mai Văn Thanh, thường trú 

tại thôn Bình Hào, xã Yên Thắng đối với hai Quyết định hành chính của Chủ tịch 

UBND huyện Yên Mô, gồm: 

Nội dung 1: Khiếu nại đối với Điểm a Khoản 6 Quyết định số 2896/QĐ-

XPVPHC ngày 11/5/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất 

đai đối với ông Mai Văn Thanh, cụ thể: 

- Xử phạt về hành vi vi phạm “Đổ đất đá san lấp mặt bằng làm biến dạng địa 

hình, suy giảm chất lượng đất” với diện tích 943,2 m
2
. 

- Xử phạt về hành vi vi phạm “Chuyển mục đích từ đất trồng cây lâu năm, 

đất nuôi trồng thủy sản sang đất phi nông nghiệp (xây dựng móng nhà để ở)” với 

diện tích 403,2 m
2
. 

* Nội dung 2: Khiếu nại đối với Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 3383/QĐ-

CCXP ngày 01/7/2022 về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính, cụ thể: Thời hạn thực hiện 15 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định 

số 3383/QĐ-CCXP. 



2 

 

Thanh tra huyện Yên Mô 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 31/8/2022 để xem xét, quyết định.   

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

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Trưởng phòng Tư pháp huyện; 

Chủ tịch UBND xã Yên Thắng và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên 

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

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- Trang thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu: VT, hồ sơ. 

         ĐTM-TTr (10) 

CHỦ TỊCH 

   

 

 
 

Đặng Thái Sơn 
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