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Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nhận được đơn khiếu nại của ông 

Nguyễn Văn Chính gửi đến Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh (đơn do Bưu điện 

chuyển đến). 

Nội dung đơn: ông Chính xin xem xét Quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính số 337/QĐ-XPHC ngày 28/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử 

phại vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với ông. 

Qua xem xét nội dung đơn và tài liệu kèm theo, Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh có ý kiến như sau: 

Theo quy định tại Điều 7 về trình tự khiếu nại và Điều 9 về thời hiệu khiếu nại 

của Luật khiếu nại năm 2011: 

- Khoản 1 và khoản 3 Điều 7 quy định: 

1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái 

pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người 

khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan 

có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo 
quy định của Luật tố tụng hành chính. 

3. Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) 

thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc 
khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.  

         - Điều 9 quy định: 

Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính 
hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính. 

Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng 

thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì 
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những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời 
hiệu khiếu nại. 

Căn cứ những quy định pháp luật nêu trên, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

đề nghị ông gửi đơn đến Chủ tịch UBND tỉnh để được xem xét giải quyết. 

 Trên đây là hướng dẫn của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đối với đơn 

của ông Nguyễn Văn Chính./.   
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch HĐND tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Lãnh đạo VP; 

- Phòng DNTT; App, web; 

- Lưu: VT, Tuýt. 
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