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Tin Giang, ngày4i tháng ' nám 2019

QUYET DNH
Vê vic dInh chi giãi quyêt khiêu ni
CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH TIEN GIANG
Can cir Lut T chirc chmnh quyn da phuo'ng ngây 19 tháng 6 närn 2015;
Can cirLutkhiêuni s 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 näm 2011;
Can cr Nghj djnh s 75/2012/ND-CP ngây 03 tháng 10 nàm 2012 cña
ChInh phü quy djnh chi tiêt mt so diêu cüa Lut khiêu ni;
Can cir Thông ttr s 07/2013/TT-TTCP ngày 3,1 tháng 10 näm 2013 cüa
Thanh tra ChInh phü quy djnh quy trInh giãi quyêt khiêu ni hânh chInh;
Xét don xin rit khiu ni d ngây 12/4/20 19 cüa bá Trân Thj Hithng (dui
din theo üy quyên cüa ông Pham Van Trâo);
Xét dê nghj cüa Giám dc S Tài nguyen và Môi trrnmg tii Th trInh
1 594/TTr-STNMT ngây 16/4/2019,

so

QUYET D!NH:
Diêu 1. DInh chi giái quyêt khiêu ni cüa ông Pham Van Trào.
Dia chi: p 8, xä M5 Thânh Nam, huyn Cai Lay, tinh Tiên Giang.
Khiu nai Quyt djnh s 2538/QD-UBND ngày 03/7/20 18 cüa Chü tjch Uy
ban nhân dan huyn Cai Ly ye vic giãi quyêt khiêu ni cüa ông Phm Van Trào.
L do dInh chi: bã Trtn Thj Huô'ng (dii din theo üy quyên cüa ông
Pham Van Trào) có don xin ri.'it khiêu nai.
Diêu 2. Quyêt djnh nay cO hiu 1irc kê tr ngày ban hành.
Diu 3. Chánh Van phông Doàn di biêu Quc hi, Hi dông nhân dan
và Uy ban nhân dan tinh, Chánh Thanh tra tinh, Giám doe S Tâi nguyen và
Môi tnthng, Chü tich Uy ban nhân dan huyn Cai Ly, ông Pham Van Trào vâ
các dixong s.r có lien quan chju trách nhim thi hành quyêt djnh nay./.
No'i nhân:
- Nhu Diu 3;
- Cuc III, TTCP;
- Cong TTfJT.TG;
- Luu: VT, TCD.
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T TRINI{
V vic ban hành Quyt djnh dInh chi giãi quyt khiu ni
Thrc hin Quyt djnh s 2772/QD-UBND ngày 01/10/2018 cüa UBND
tinh Tiên Giang ye vic giao nhim vi xác minh ni dung khiêu nii cüa on8
Pham Van Trào, dja chi: âp 8, xâ M9 Thành Narn, huyn Cai Ly, tinh Tiên
Giang. Ni dung Quyêt djnh so 2538/QD-UBND ngày 03/7/2018 cUa Chü tjch
IJy ban nhân dan huyn Cai Ly ye vic giái quyêt khiêu ni cia ôflg Pham Van
Trào.
Trên cci so' thâm tra, xác ininh, ngây 1214/2019 S Tâi nguyen và Môi
trung phôi hçip cüng Thanh ira tinh và Uy ban nhân dan huyn Cai Ly to chLirc
tiêp xüc vri bà Trân Thj Huing (dai din theo ày quyCn cCia ông Phirn VAn
Trào). Qua giái thIch bà Trân Thj Hu?mg dA dOng rat dcin khiêu ni và giao
rnt bAng cho cong trInh thi cOng, dông thii dA viét don rat 1ti don khiêu nii cüa
ông Pham VAn Trào ngày 30/7/2018.
CAn cü Diu 10 Lutt Kh.i&.i nai quy djnh v vic rat khiêu ni:
"N;tcài khiAu nai có th rat khiê'u ni tci bá't th thai diem nào trong qua
trinh khiêu nai va giai quyêt khiéu nai viêc rut k/néu nai phai duot thiec hien
bang don co chü Icy hoác diem clii cua ngtccn khiéu nal, don .:un rut khieu nam
phái giri den ngwài có thdm quvCn giái quyCt khiêu ngi.
Ngu'ô'i có thám quyn giái quyê't khié'u nqi k/i nhn du'Q'c don xiii rat khiu
nçzi thi din/i clii vic giáiquyêt và thong báo bang van ban cho ngu'ài khiCu ngi
ye vic din/i clii giOi quyét khiéu ngi ".
Tir các cci so và cAn cO trên, SO Tài nguyen và Môi truOng d xuât Uy ban
nhân dan tinh ban hành quyêt djnh dInh chi vic giái quyêt và thông báo bAng
vAn bAn cho ngixOi khiêu ni ye vic dInh chi giài quyêt khiêu nai.
Trên day là báo cáo kt qua xAc minh ni dung khiu ni cüa ông Phm
VAn Trào, dia chi: âp 8, xA M' Thành Nam, huyn Cai Lay, tinh Tiên Giang. SO
Tài nguyen và MOi tnthng kInh trInh U ban nhân dan tinh xem xét, cho kiên
chidao./. fl'_—
DIn/i kern:
- Du' tháO Quyt dfn/i v vic dIn/i c/i gii quyh khiéu ngi;
- Don rut don khiu ngi.
T%To'i n/ia,,:
- UBND linh;
- Lu'u: VT, TTr (Binh).
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fR11N RUT KH!EU N31
KInh giri: Chü tjch Uy ban nhãn dan tinh Tiên Giang.

Tôi ten: Trân fhj Hrông, sinh näm 1951.
Dja chi: .p 8, xä M Thãnh Nam, huyn Cai Lay. tinh Tiên Giang.
Là nguYi dai din theo üy quyn cüa ông Phiii Van Trào (Giây üy quyCn
ngáy 08/02/2018).
Vão ngây 30/7/2 018, ông Phrn Van Trâo có vit don gti den UBN.D tinh
Tin Giang khiu ni khiu ni Quyt djnh giâi quyt khiu ni (1n dAu) s
2538/QD-UBND ngày 03/7/20 18 cüa Chü tjch UBND huyn Cai Lay. Don dã
duqc Chü tjch UBND tinh thi 1 và Giao So Tài nguyen và Môi tnräng thãm
tra, xác minh tai Quyt djnh s 2772/QD-UBND ngây 01/10/2018.
Trong qua trInh tiêp xüc vOi To xác rninh, tOi dã &rçrc TO xác minh Sa Tài
nguyen vâ MOi trix?mg và các ngành chrc nAng cüa UBI\FD tinh vâ huyn Cai
I4y giãi thIch các quy dlnh pháp 1ut v thu hM dat, bi thi.rOng, M trçr.
Qua giãi thIch, vn dng cüa các ngành chirc nAng, TOi (di din theo uy
quyn cua Ong Phjni Van Trào) dã hiu và thng nht theo kt qua thu hi dt
vâ bi thi.rOng, M trq cia Hi ding bi thLthng huyn Cai Ly
Nay, tOi lam dor. nay xin nt don khiu ni ngày 30/7/2018 cüa ông Pham
Van Trào và dng y' giao mt bang cho cOng trInh thi cOng.
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Ngiroi vit don

Trn Thi Huông

