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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH HÀ TĨNH 

 
Số: 4121/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                    Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 12 năm 2019 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiểm tra, xác minh, giải quyết khiếu nại của các ông, bà: Hoàng Thị 

Lan, Nguyễn Thị Hòa, Hoàng Thị Bích Ngọc, Trần Thị Hồng, Trần Thị 

Trực, Phạm Thị Minh và một số công dân ở huyện Lộc Hà 

 

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; 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;   

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 1524/SCT-TTr ngày 

13/12/2019, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

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

bà: Hoàng Thị Bích Ngọc, Nguyễn Hữu Anh, Trần Thị Hồng, Phạm Thị Minh, 

Trần Thị Mai Hoa, Trần Văn Thanh, Trần Thị Lành, Trần Thị Trực, Trần Thị Tứ, 

Trần Thị Loan trú tại huyện Lộc Hà không đồng ý với Quyết định số 5629/QĐ-

UBND ngày 04/10/2019; Hoàng Thị Lan, Nguyễn Thị Hòa không đồng ý với 

Quyết định số 5630/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của Chủ tịch UBND huyện Lộc 

Hà về việc giải quyết khiếu nại lần đầu. 

Thời gian kiểm tra, xác minh là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố 

quyết định (không tính ngày nghỉ theo chế độ quy định). 

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

- Ông Võ Tá Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Công Thương - Trưởng Đoàn; 

- Ông Trần Văn Lâm, Phó Chánh thanh tra Sở Công Thương - Phó 

Trưởng đoàn; 

- Bà Nguyễn Thị Cẩm Thạch, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở Công 

Thương - Thành viên; 

- Ông Hồ Sỹ Hùng, Phó phòng công sản Sở Tài chính - Thành viên;  
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- Ông Nguyễn Hữu Toàn, Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Chi 

cục Thủy sản - Thành viên; 

- Bà Nguyễn Thị Duyên, Chuyên viên Phòng nông Nghiệp và Phát triển 

Nông thôn UBND huyện Lộc Hà - Thành viên; 

- Ông Mai Chí Thọ, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ 1 Thanh tra tỉnh - 

Thành viên. 

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

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

dung khiếu nại các ông, bà nêu tên tại Điều 1 Quyết định này; 

- Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh 

Quyết định giải quyết khiếu nại theo đúng quy định pháp luật; 

- Xây dựng hồ sơ vụ việc theo quy định; 

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn và các thành viên Đoàn kiểm 

tra, xác minh theo quy định của pháp luật;  

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

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

theo quy định của pháp luật; 

- Đoàn kiểm tra, xác minh được sử dụng con dấu của Sở Công Thương  

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

Điều 4. Giao Giám đốc Sở Công Thương giám sát hoạt động của Đoàn 

kiểm tra, xác minh theo quy định của pháp luật; 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 hiện hành 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 ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở 

Công Thương, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chánh 

Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà, các ông bà có tên tại Điều 1 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; 
- Chánh, PVP (phụ trách); 
- Lưu: VT, NL1, NC, TCD. 
- Gửi: Bản giấy và Điện tử.   
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 Đặng Ngọc Sơn 
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