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QUYẾT ĐỊNH
Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ng y 19/6/2015;
Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011;
Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 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 31/10/2013 của Thanh tra Chính
phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại h nh chính;
Xét đơn khiếu nại ghi ngày 12/11/2018, đơn xin rút khiếu nại ghi ng y
02/01/2019 của ông Nguyễn Hồng Châu và đề nghị của Chánh Thanh tra thị xã tại
Báo cáo số 06/BC-TTTX ngày 14/01/2019 về việc tham mưu giải quyết đơn khiếu
nại của ông Nguyễn Hồng Châu, trú tại khối phố 2A, phường Điện Nam Bắc,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Hồng Châu, trú tại
khối phố 2A, phường Điện Nam Bắc. Nội dung khiếu nại: Hộ ông đủ điều kiện để
được Nh nước giao đất có thu tiền sử dụng đất (được mua 01 lô tái định cư theo giá
Nh nước quy định để l m nh ở) nhưng UBND thị xã không giao đất ở cho hộ ông
theo diện trên khi thực hiện dự án khu tái định cư hai bên đường trục chính trung
tâm vào Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc.
Lý do đình chỉ: Ngày 02/01/2019, ông Nguyễn Hồng Châu có đơn xin rút lại
đơn khiếu nại ghi ngày 12/11/2018 của ông.
Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Chánh Thanh tra, Trưởng
phòng Tài nguyên - Môi trường, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Chủ tịch
UBND phường Điện Nam Bắc, ông Nguyễn Hồng Châu 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;
+ C,PVP,CV(Huệ);
+ Lưu: VT, c.Thuan.
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