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QrrYÉT DINH
Vè viÇc thu hài, bâi bô Quyét ttinh s6 r3I6/QD-UBND ngày 07/lll2ttl4

cria Chû tich UBND tinh Hà Nam và quyét alnn sô zStflqO-UBND ngà1

3l/L2l2ll3 cüa Chü tich UBND huyÇn Lÿ Nhân vè viêc giâi quyét Xtrléu n4l
cüa ông Tràn KhÉc Chién (trü tgi xôm 6, xâ Hôa Hfu, huyÇn Lÿ Nhân)
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Càn cü Luât Tô chüc chinh quyèn dia phuong ngày 19 thâng 6 nàm 2015;

Càn cri Luât I(hiéu n4i ngày 1 I thâng 1 I nàm 201 1;

Càn cri Thông tu s6 alnOnfft-]'TcP ngày 3l thâng 10 nàm 2013 cua
Thanh tra Chinh phü quy dinh quy trinh giài quyét khiéu nai hành chinh;

Xét Bâo câo s6 156,tsC-TTr ngày t\l12l2O17 cüa Thanh tra rinh FIà Nanr
và sO O1USTp-XD&KTVB ngày 05/012018 cüa Sô Tu phâp vè viêc kiérn tra, rà_:
soât vu viêc cüa ông Trân Khàc Chiên (tru tai: Xâ Hoà Hâu, huyên Lÿ Nhân),

QUYET D!NH:

Dièu t. Thu hôi, bâi bô Quyét dinh sô 1316/QD-UBND ngày 07tIU20t4
cüa Chü tich UBND tinh Hà Nam và euyét dinh sô zSatZqO-UBND ngày
3111212013 cüa chu tich UBND huyên Lÿ Nhân vè viêc giài quyét khiéu nai cüa
ông Tràn Khâc Chién.

Lÿ do: Càn cu nôi dung khiéu nai cüa ông Tràn Khâc Chién là UBND xà
Hoà Hâu da Ây 02 thüa dât nông nghiêp cüa gia dinh ông duoc giao theo euvér
tlinh sô 115/QD-UB ngày 1512fi992 cüa UBND tinh I-Ià N,, Ntt, câp cho ông
Tràn Khâc viên và ông Tràn Khâc Hùng. Biên ban làn viêc cüa UIIND xâ Iloa
H4u dôi vni ông chién thé hiên là hành vi cüa TIBND xàlây dâtriêu chuân cüa ôns
câp cho ông Hùng và ông Viên.

Càn cü Luâr Khiéu nai nàm 2011 quy dinh tai: Dièu 2, Dièu 17, Dièu l8
thi thâm quyèn giâi quyét Ià,-, dàu thuôc Chü tich UBND xâ, thâm quyèn girii
quyét lan 2 h cüa chü tich UBND huyên Lÿ Nhân. Nhu vây viôc chrj rich
LrBND tinh ban hành Quyét dinh sô 1316/eD-UBND là không düng vè rhârr
quyên; Chü tich UBND huyên Lÿ Nhân ban hành euyét dinh sô 7_s8t (JD_

UBND ngày 31112t2013 là không düng vè trinh tu. thLi tuc và trre rhü,c r,à, hr.r
giâi qui ét khiéu nai.
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Dièu 2. Giao Üy ban nhân dân huyÇn Lÿ Nhân chü tri, phOi lo-p co qual.
don vi liên quan:

1. Công bô Quyét dinh này theo quy dinh cüa phâp luat.
:

2. Xem xet giài quyêt w viêc tleo dung trinJr ru, thri tuc qu1 dinh cüa phâp lirit.
Dièu 3. Quyét dinh này cô hiêu luc thi hành ké tu ngày kÿ.

Chanh Vàn phông Uy ban nhân dan tinh, Chü tich LIBND huyên l.ÿ Nhân;
Thü truông câc co quan, don vi cô liên quan và ông Tràn Khâc Chién cô trâch
nhiÇm thi hành Quyét dfnh nàylr

Noi nhgn:
- Chri tich. PCT UBN D tinh:
- Nhu tliêu 3 rTANDlinft ;

- Công fiDT tinh:
- VPUB: CPVP, NC, Ban TCD tinh;
- Luu: VT. NC.
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