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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                  

           Hà Tĩnh, ngày    tháng 4 năm 2022 

 

Kính gửi:  Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân 
   

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được đơn ghi ngày 03/4/2022 của ông 

Nguyễn Văn Dũng. 

Địa chỉ: Thôn 3, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. 

Đơn có nội dung: “Tố cáo ông Phan Đình Ca - Chủ tịch UBND xã Cổ 

Đạm ban hành Thông báo số 01/TB-UBND ngày 13/01/2022 về việc yêu cầu 

khai thác, di dời cây trên đất xã quản lý là không có căn cứ, gây thiệt hại cho 

gia đình ông và kiến nghị, phán ánh liên quan đến việc ông Ca - Chủ tịch ban 

hành Thông Báo số 01/TB-UBND ngày 13/01/2022 có nhiều lỗi chính tả,...”. 

Đơn của ông Nguyễn Văn Dũng đã được UBND huyện Nghi Xuân trả lời tại 

Văn bản số 536/UBND-VP ngày 25/3/2022 nhưng ông không đồng tình và đề 

nghị UBND huyện Nghi Xuân cho tham dự buổi tham dự tiếp công dân định kỳ 

gần nhất của lãnh đạo UBND huyện để trình bày hết nguyện vọng của bản 

thân,…  

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-TTCP 

ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định, quy trình xử lý đơn khiếu 

nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và quy định của pháp luật, Sở Tài 

nguyên và Môi trường chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Dũng đến UBND 

huyện Nghi Xuân, để được xem xét, giải quyết theo  quy định của pháp luật và 

thông báo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc; 

- Ban tiếp công dân tỉnh; 

- UBND xã Cổ Đạm; 

- Ông Nguyễn Văn Dũng; 

- Lưu VT; Ttra, VVS. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

             Nguyễn Thanh Điện 
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