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QUYẾT ĐỊNH
Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại lần hai
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ng y 9 6
5;
Căn cứ Luật Khiếu nại năm
;
Căn cứ Nghị định số 75
NĐ-CP ngày 03/10/
của Chính phủ quy
định chi tiết v hướng dẫn thi h nh một số Điều của Luật Khiếu nại năm 2011;
Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2 3 của Thanh tra Chính
phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại h nh chính;
Xét đơn khiếu nại ghi ngày 30/7/2018, đơn xin rút khiếu nại ghi ng y
20/12/2018 của Thân Vĩnh Th nh và đề nghị của Chánh Thanh tra thị xã tại Báo cáo
số 68 BC-TTTX ngày 5
8 về việc tham mưu xử lý đơn khiếu nại lần hai
của ông Thân Vĩnh Th nh, trú tại khối phố Câu Nhi Tây, phường Điện An,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đình chỉ giải quyết khiếu nại lần hai của ông Thân Vĩnh Th nh, trú
tại khối phố Câu Nhi Tây, phường Điện An (Nội dung: Khiếu nại Quyết định số
83 QĐ-UBND ng y 3 7
8 của Chủ tịch UBND phường Điện An về giải quyết
khiếu nại của ông).
Lý do đình chỉ: Ngày 20/12/2018, ông Thân Vĩnh Th nh xin rút lại đơn khiếu
nại ghi ngày 30/7/2018 của ông.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
UBND phường Điện An có trách nhiệm lập thủ tục trình cấp có thẩm quyền
chỉnh lý Giấy CNQSD đất số 659 QSDĐ ng y
5 998 khi thu hồi thửa đất số
2
78, tờ bản đồ số 9, diện tích 83m v thửa đất số 93, tờ bản đồ số 9, diện tích
222m2 của hộ ông Thân Vĩnh Th nh để thực hiện phương án dồn điền đổi thửa năm
9; đồng thời phối hợp với Ban dồn điền đổi thửa tại khối phố Câu Nhi Tây và
Phòng Tài nguyên - Môi trường xem xét lại quá trình thực hiện việc dồn điền đổi
thửa, nếu phát hiện sai sót thì kiến nghị cấp có thẩm quyền thu hồi v cấp lại Giấy
CNQSD đất đối với thửa đất số 8 3, tờ bản đồ số 9, diện tích 546m 2 đứng tên
người sử dụng đất.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Chánh Thanh tra, Trưởng
phòng Tài nguyên - Môi trường, Chủ tịch UBND phường Điện An, ông Thân Vĩnh
Thành và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi h nh Quyết định n y.
Quyết định n y có hiệu lực kể từ ng y ký.
Nơi nhận:
+ Như Điều 3;
+ CT, các PCT UBND thị xã;
+ CN Văn phòng ĐK ĐĐ ĐB;
+ C,PVP,CV(Huệ);
+ Lưu: VT, c.Thuan.
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