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Về việc hướng dân công dân 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                  

           Hà Tĩnh, ngày    tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi:  Bà Nguyễn Thị Minh 

  

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Minh 

(địa chỉ số nhà 227, đường 26/3, khu phố Tân Yên, phường Văn Yên, thành phố 

Hà Tĩnh), Đơn có nội dung không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại tại 

Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND xã Tân Lâm Hương 

và Quyết định số 13097/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của UBND huyện Thạch 

Hà. 

Sau khi xem xét nội dung đơn, Sở Tài nguyên và Môi trường thấy rằng 

nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Minh đã được UBND xã Tân Lâm 

Hương ban hành quyết định giải quyết lần đầu tại Quyết định số 328/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2020 và UBND huyện Thạch Hà giải quyết khiếu nại lần 2 tại Quyết 

định số 13097/QĐ-UBND ngày 13/9/2021; hiện nay bà Nguyễn Thị Minh 

không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại của UBND xã Tân Lâm Hương 

và UBND huyện Thạch Hà tại 02 (hai) quyết định nêu trên. Trong trường hợp 

này theo quy định tại khoản 1, Điều 7, Luật khiếu nại năm 2011 thì thẩm quyền 

giải quyết của cơ quan Toà án. Vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bà 

Nguyễn Thị Minh gửi đơn đến cơ quan Tòa án để được xem xét giải quyết theo 

quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc; 

- Ban tiếp công dân tỉnh; 

- UBND huyện Thạch Hà; 

- Xã Tân Lâm Hương; 

- Lưu VT, Ttra, VVS. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

              Nguyễn Thanh Điện 
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