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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc xác minh nội dung khiếu nại 

CHÁNH THANH TRA TỈNH HẢI DƯƠNG 

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

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; 

Căn cứ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2015 quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Thanh tra 

tỉnh và Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2020 của 

UBND tỉnh Hải Dương về sửa đổi Khoản 2 Mục III Điều 1 Quyết định 
số 01/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2015;  

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung Khiếu nại; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tiến hành xác minh nội dung khiếu nại của bà Trần Thị Thanh ở 

số 99, phố Tô Hiến Thành, phƣờng Hải Tân, thành phố Hải Dƣơng, tỉnh Hải 

Dƣơng về việc khiếu nại Quyết định giải quyết khiếu nại (lần đầu) của Chủ tịch 

UBND thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dƣơng (Quyết định số 1320/QĐ-UBND 

ngày 04/12/2020); Thời gian xác minh: 60 ngày làm việc (không tính ngày nghỉ, 

ngày lễ theo quy định), kể từ ngày ký Quyết định. 

Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra gồm các ông, bà có tên sau đây: 

1. Ông: Đặng Quốc Khánh, Thanh tra viên chính, Trƣởng phòng Thanh tra, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo cụm số 1 - Trƣởng đoàn; 

2. Ông: Nguyễn Trọng Nghĩa, Thanh tra viên chính, Phó Trƣởng phòng 

Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo cụm số 1 - Phó Trƣởng đoàn; 

3. Bà: Nguyễn Thị Việt Hà, Thanh tra viên chính, Phòng Thanh tra, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo cụm số 1 - Thành viên; 

4. Bà: Cao Vũ Ngọc Ly, Chuyên viên, Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo cụm số 1 - Thành viên. 

Đoàn xác minh có nhiệm vụ xác minh làm rõ nội dung khiếu nại đƣợc nêu 

tại Điều 1 Quyết định này. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01/2015/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=05/01/2015&eday=05/01/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01/2015/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=05/01/2015&eday=05/01/2015
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01/2015/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=05/01/2015&eday=05/01/2015


2 

 

Trƣởng Đoàn, Thành viên xác minh thực hiện quyền, nghĩa vụ của ngƣời 

có trách nhiệm xác minh theo quy định của Luật Khiếu nại và quy định pháp 

luật có liên quan. 

Điều 3. Chánh Văn phòng; Trƣởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo cụm số 1; những ngƣời có tên tại Điều 2; Chủ tịch UBND thành phố Chí 

Linh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:                                                         
- Thanh tra Chính Phủ;   (Để 

- UBND tỉnh;                   báo cáo) 

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- Nhƣ Điều 3; 

- Website của Thanh tra tỉnh; 

- Lƣu: VT, TH, HS, Phòng TT, GS và XLSTT.                                                                               

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

Cao Ngọc Quang 
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