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HUYỆN CẨM XUYÊN 
 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

             Cẩm Xuyên, ngày      tháng      năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc đình chỉ giải quyết nội dung phản ánh của ông Nguyễn Như Trinh, 

thôn Hưng Trung, xã Cẩm Hưng  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN 

          
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Thông tư 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 quy định quy trình 

xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; 

 Căn cứ đơn xin rút khiếu nại của người khiếu nại; 

Theo đề nghị của Thanh tra huyện. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Đình chỉ giải quyết nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Như 

Trinh, địa chỉ: thôn Hưng Trung, xã Cẩm Hưng, 

 Lý do đình chỉ: Trong đơn xin rút đơn đề ngày 26/9/2022 ông Nguyễn 

Như Trinh nhận thấy có sự hiểu sai về bản chất sự việc nê có đơn xin rút toàn bộ 

nội dung trong đơn khiếu nại trước đây đã gửi các ban, ngành cấp huyện.. 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Điều 3. Ông Nguyễn Như Trinh, Chánh Văn phòng HĐND - UBND 

huyện, Chánh Thanh tra huyện, Trưởng các phòng: Lao động Thương binh xã 

hội, Nội vụ, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng, thành viên Tổ kiểm tra xác minh 

theo Quyết định 4827/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.    

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- Lưu: VT, HSGQ. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  Hà Văn Bình 



 2 

 

 

    

   

 

 

 

 

     

 

 

 

 


		Truongthanhtoan.cx@hatinh.gov.vn
	2022-10-14T09:17:19+0700


		hongnv.cx@hatinh.gov.vn
	2022-10-14T09:13:13+0700


		havanbinh.cx@hatinh.gov.vn
	2022-10-26T17:18:03+0700


		2022-10-27T10:00:35+0700


		2022-10-27T10:00:36+0700


		2022-10-27T10:00:37+0700




