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Số:           /UBND-NV 
 

V/v xử lý đơn của công dân Phạm 

Sim, thôn Na Trung,  

xã Cẩm Thạch 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

     Cẩm Xuyên, ngày        tháng        năm 2023 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Thực hiện Công văn số 37/UBND-TCD₅ ngày 04/01/2023 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc chuyển đơn của công dân Phạm Sim, địa chỉ: thôn Na Trung,         

xã Cẩm Thạch kiến nghị liên quan đến việc giải quyết chế độ cán bộ xã về hưu.   

Qua xem xét các nội dung trong đơn của ông Phạm Sim và các Văn bản đã giải 

quyết có liên quan; Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau: 

Ông Phạm Sim đã nhiều lần có đơn kiến nghị liên quan đến việc giải quyết chế 

độ cán bộ xã về hưu. Ủy ban nhân dân huyện đã có các Văn bản số 652/UBND-NV 

ngày 31/7/2012, số 2916/UBND-NV ngày 07/10/2020 về việc giải quyết và trả lời 

đơn của công dân.  

Ngày 19/6/2013, Thường trực HĐND tỉnh đã có Văn bản số 235/HĐND-TT 

chuyển đơn của công dân Phạm Sim đến Sở Nội vụ xem xét giải quyết. Sở Nội vụ 

đã thành lập Tổ công tác đến trực tiếp làm việc để giải quyết đơn và đã có Văn bản 

số 786/SNV-TT ngày 11/9/2013 về việc giải quyết đơn của công dân Phạm Sim và 

đã gửi báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh theo quy định. 

Tại Công văn số 37/UBND-TCD₅ ngày 04/01/2023 của UBND tỉnh về việc 

chuyển đơn của công dân Phạm Sim đề ngày 10/8/2022 đến UBND huyện Cẩm 

Xuyên xem xét giải quyết. Qua nghiên cứu nội dung đơn kiến nghị lần này thì cơ bản 

giống nội dung của các đơn trước đây nên Ủy ban nhân dân huyện gửi các Văn bản đã 

giải quyết để công dân Phạm Sim được rõ (Văn bản số 786/SNV-TT ngày 11/9/2013 

của Sở Nội vụ; các Văn bản số 652/UBND-NV ngày 31/7/2012, số 2916/UBND-NV 

ngày 07/10/2020 của UBND huyện). 

 Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Ban tiếp công dân tỉnh; 

- Sở Nội vụ Hà Tĩnh; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Ban tiếp công dân huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- UBND xã Cẩm Thạch; 

- Ông Phạm Sim, thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Hà Văn Bình 
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