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             Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 11 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại của ông Trần Công Huân, 

trú tại thôn Hạ, xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 

ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;  

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;  

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra 

Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính và Thông tư số 

02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số    

3774/STNMT-TTr ngày 05/11/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung đơn khiếu nại của ông Trần 

Công Huân, trú tại thôn Hạ, xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh; nội dung: Khiếu 

nại Quyết định số 3366/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND thành phố Hà 

Tĩnh về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số M186504 do UBND 

huyện Thạch Hà cấp ngày 30/12/1997 cho ông Trần Công Huân, tại thửa số 285, 

tờ bản đồ số 02, bản đồ 371, xã Thạch Hạ; ông Trần Công Huân không nhất trí 

với Quyết định số 1711/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của Chủ tịch UBND thành 

phố Hà Tĩnh về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Công Huân, trú tại thôn 

Hạ, xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh (Lần 1). 

Thời gian kiểm tra, xác minh là 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. 

Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra, xác minh, gồm: 

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Quyền Chánh Thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi 

trường - Trưởng Đoàn; 

- Bà Bùi Thị Thanh Nga, Chuyên viên Thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi 

trường - Thư ký; 



2 
 

- Ông Trương Văn Ninh, Chuyên viên Phòng nghiệp vụ I, Thanh tra tỉnh - 

Thành viên; 

- Ông Lê Quốc Hùng, Viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên 

và Môi trường - Thành viên. 

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn kiểm tra, xác minh: 

- Xây dựng đề cương, kế hoạch, tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ nội 

dung khiếu nại của ông Trần Công Huân nêu tại Điều 1 Quyết định này; báo cáo 

kết quả kiểm tra, xác minh, dự thảo Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 và xây 

dựng hồ sơ vụ việc theo quy định của pháp luật; 

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn và các thành viên theo quy định 

của pháp luật;  

- Đoàn kiểm tra, xác minh được sử dụng con dấu của Sở Tài nguyên và Môi 

trường trong quá trình hoạt động và tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ; 

- Các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm cung cấp đầy 

đủ hồ sơ, tài liệu và thực hiện các yêu cầu của Đoàn kiểm tra, xác minh theo quy 

định của pháp luật. 

Điều 4. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Phê duyệt Kế hoạch 

kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại; chỉ đạo, giám sát hoạt động của Đoàn kiểm 

tra, xác minh; trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh của Đoàn, tham mưu Chủ tịch 

UBND tỉnh Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2; khi cần thiết có quyền kiến nghị 

Chủ tịch UBND tỉnh thay đổi, bổ sung thành viên Đoàn kiểm tra, xác minh để đảm 

bảo hoàn thành nhiệm vụ; 

Giao Sở Tài chính tính toán, cấp kinh phí theo quy định để đảm bảo điều 

kiện hoạt động của Đoàn kiểm tra, xác minh.  

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh, Giám 

đốc (thủ trưởng) các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Thanh tra 

tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND xã Thạch Hạ; các ông 

(bà) có tên tại Điều 2, ông Trần Công Huân và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 
- Thanh tra Chính phủ; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Ban NC, UBKT, VP - Tỉnh ủy; 
- Trung tâm TT-CB-TH; 
- Chánh, Phó CVP (phụ trách); 
- Lưu: VT, NL1, NC, TCD1. 
                                                                 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Đặng Ngọc Sơn 
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