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 HUYỆN YÊN MÔ 
 

Số:           /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập - Tự do - Hạnh Phúc 

                

           Yên Mô, ngày         tháng  7  năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu 

 

Kính gửi: Ông Mai Văn Thanh 

                Địa chỉ: Thôn Bình Hào, xã Yên Thắng, huyện Yên Mô. 
 

Ngày 14 tháng 7 năm 2022, Chủ tịch UBND huyện Yên Mô đã nhận được 

đơn khiếu nại của ông Mai Văn Thanh. 

 Địa chỉ: Thôn Bình Hào, xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. 

Căn cước công dân số 037077004435, do Cục trưởng Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội cấp ngày 05/04/2021. 

Khiếu nại văn bản hành chính của Chủ tịch UBND huyện Yên Mô, gồm: 

* Nội dung 1: Khiếu nại đối với Điểm a Khoản 6 của 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: 

- Việc 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
 là hoàn toàn không 

có căn cứ. 

- Việc 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
 là không đúng quy định của pháp luật. 

* Nội dung 2: Khiếu nại đối với Khoản 5 Điều 1 của 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 này là không có khả thi để thực hiện. 

Sau khi xem xét nội dung đơn của ông Mai Văn Thanh, căn cứ quy định của 

pháp luật về khiếu nại, UBND huyện Yên Mô nhận thấy đơn khiếu nại của ông 

Mai Văn Thanh đủ điều kiện thụ lý. 

Vậy, UBND huyện Yên Mô thông báo để ông Mai Văn Thanh được biết./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Ban Tiếp công dân; 

- Trang thông tin, điện tử của huyện; 

- Lưu: VT, hồ sơ. 

         ĐTM-TTr (07) 
 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
Đặng Thái Sơn 
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