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 THÔNG BÁO 

Về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại  

 

 Kính gửi: Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Đức Huy              

 

 Ngày 19/01/2022, Sở Tư pháp đã nhận được đơn khiếu nại của ông 

Nguyễn Công Hiền, đại diện Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Đức Huy. 

 Số điện thoại: 0917415666. 

 Địa chỉ: Số 256 đường Trần Phú, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh. 

 Khiếu nại về việc: Văn bản số 53/STP-PBGDPL ngày 18/01/2022 của 

Phó Giám đốc Sở Tư pháp trả lời Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đức 

Huy không khách quan, không đúng pháp luật. 

 Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại, căn cứ Điều 11 của Luật Khiếu 

nại 2011, Sở Tư pháp nhận thấy, đơn khiếu nại của ông Phan Công Hiền không 

đủ điều kiện để thụ lý giải quyết vì lý do sau đây: Theo hồ sơ hiện có của Sở Tư 

pháp, ông Phan Công Hiền - người làm đơn khiếu nại không phải là người đại 

diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đức Huy. Vì 

theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 3000317115 đăng ký lần 

đầu ngày 08/9/2003 (đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 10/03/2011) thì người đại 

diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đức Huy là 

ông Phan Công Vinh, chức danh: Giám đốc. Do đó, việc ông Phan Công Hiền 

đại diện Công ty làm đơn khiếu nại là chưa phù hợp quy định tại khoản 2 Điều 5 

Luật Khiếu nại 2011 “Cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thông qua 

người đại diện theo pháp luật. Người đại diện của cơ quan, tổ chức được ủy 

quyền cho luật sư hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thực hiện 

việc khiếu nại”. 

 Vậy, Sở Tư pháp thông báo để Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại 

Đức Huy được biết./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VT, HSKN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 Nguyễn Quốc Tuấn 
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