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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xác minh nội dung khiếu nại 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP, ngày 03 tháng 10 năm 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 tháng 10 năm 2013 của 

Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-TTCP, ngày 20 tháng 10 năm 2016 của 

Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-

TTCP, ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình 

giải quyết khiếu nại hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 10 năm 2015 của 

UBND tỉnh Đắk Nông “Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông”; 

Căn cứ Quyết định số 1572/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 10 năm 2020 của 

UBND tỉnh Đắk Nông “Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại”; 

Xét đề nghị của Chánh thanh tra Sở. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tiến hành xác minh nội dung khiếu nại lần 1 của ông Nguyễn 

Đình Điều (địa chỉ Tổ dân phố 5, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông) khiếu nại Quyết định số 283/QĐ-XPVPHC, ngày 03 tháng 3 

năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc xử phạt vi phạm hành 

chính ông Nguyễn Đình Điều. 

Thời gian xác minh là 20 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định 

xác minh nội dung khiếu nại. 

Điều 2. Thành lập tổ xác minh gồm các ông có tên dưới đây: 

1. Ông: Nguyễn Hữu Trung, Phó Chánh thanh tra Sở - Tổ trưởng; 

2. Ông: Nguyễn Tuấn Kiệt, Thanh tra viên - Tổ phó. 

3. Ông: Hoàng Văn Tuấn, Thanh tra viên - Thành viên; 

4. Bà: Đỗ Thị Phượng, Chuyên viên Thanh tra Sở – Thành viên. 
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Tổ xác minh có nhiệm vụ kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung khiếu nại 

được nêu tại Điều 1 Quyết định này. 

Tổ trưởng Tổ xác minh, thành viên Tổ xác minh thực hiện quyền, nghĩa 

vụ của người có trách nhiệm xác minh theo quy định tại Luật Khiếu nại năm 

2011 và quy định pháp luật có liên quan. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, các ông (bà) có tên tại Điều 2 

và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (thay b/c); 

- Thanh tra tỉnh (để biết); 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND thành phố Gia Nghĩa (thực hiện); 

- UBND phường Nghĩa Trung (thực hiện); 

- Trang thông tin điện tử Sở (công khai); 

- Như Điều 3(thực hiện); 

- Lưu: VT, TTr, TXM (P).    

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Trọng Yên 
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