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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 3197/QĐ-UBND       Hà Tĩnh, ngày  26  tháng 9 năm 2019 

 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại 

 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

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

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; Thông tư số 

02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ sửa đổi một số 

điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013; 

Căn cứ Đơn xin rút khiếu nại đề ngày 01/7/2019 của ông Phan Đình Dạ; 

  t đề nghị của  i m đốc S  Tài nguy n và Môi trư ng tại Văn  ản số    

1933/STNMT-TTr ngày 03/7/2019, Văn  ản số 2279/STNMT-TTr ngày 

07/8/2019 và đề nghị của Đoàn kiểm tra, x c minh (thành lập theo Quyết định số 

724/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh) tại B o c o số 01/BC-ĐKT 

ngày 02/7/2019, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1.Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Phan Đình Dạ; số CMND: 

183596734, do Công an Hà Tĩnh cấp ngày 23/4/2011; địa chỉ: TDP 10, phư ng 

Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh;  

Khiếu nại Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND 

thị xã Hồng Lĩnh về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Phan Đình Dạ và 

khiếu nại Hội đồng  ồi thư ng, hỗ trợ và t i định cư giải phóng mặt  ằng xây 

dựng Hồ điều hòa Bắc Hồng không lập phương  n  ồi thư ng, hỗ trợ diện tích 

đất thu hồi để xây dựng Hồ điều hòa Bắc Hồng (giai đoạn 1); 

Khiếu nại của ông Phan Đình Dạ đã được UBND tỉnh thụ lý tại Quyết 

định số 724/QĐ-UBND ngày 11/3/2019; 
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Lí do đình chỉ giải quyết khiếu nại: ông Phan Đình Dạ đã có đơn đề ngày 

01/7/2019 rút khiếu nại. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày  an hành. 

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Chánh Thanh tra 

tỉnh;  i m đốc S  Tài nguy n và Môi trư ng;  i m đốc S  Nông nghiệp và 

ph t triển nông thôn; Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh; Chủ tịch UBND 

phư ng Bắc Hồng; Ông Phan Đình Dạ và c c tổ chức, c  nhân có li n quan chịu 

tr ch nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Thanh tra Chính phủ; 

- Bộ Tài nguy n và Môi trư ng; 

- TTr. Tỉnh ủy; TTr. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, c c PCT UBND tỉnh; 

- UBKT, Ban Nội chính -Tỉnh ủy; 

- Thanh tra tỉnh; Đoàn thanh tra; 

- C c S : Tài chính,  ây dựng, Tư ph p; 

- Chánh, các Phó VP; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Thị ủy, HĐND, UBND T  Hồng Lĩnh; 

- Lưu: VT,  D, TCD, NC, NL2. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Đặng Ngọc Sơn 
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