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Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc không thụ lý giải quyết lại vụ việc tố cáo

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận được đơn đề ngày 22/3/2019
của công dân có nội dung tố cáo tiếp đối với bà Võ Thị Bích Phượng, nguyên
Hiệu trưởng Trường Mầm non Ba Vì, huyện Ba Tơ và bà Hồ Thị Tuyết,
nguyên Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Ba Vì, huyện Ba Tơ. Theo nội
dung đơn và kết quả làm việc giữa người tố cáo với Thanh tra tỉnh vào ngày
03/5/2019 thì người tố cáo không đồng tình với hình thức xử lý kỷ luật “cảnh
cáo” đối với bà Võ Thị Bích Phượng, hình thức xử lý kỷ luật “khiển trách”
đối với bà Hồ Thị Tuyết và cho rằng xử lý như trên là chưa thỏa đáng.
Qua nghiên cứu nội dung tố cáo tiếp của công dân, các tài liệu kèm
theo đơn và kết quả rà soát, báo cáo của Thanh tra tỉnh cho thấy nội dung tố
cáo tiếp của công dân không thuộc một trong các trường hợp giải quyết lại vụ
việc tố cáo theo định tại khoản 3 Điều 37 Luật Tố cáo năm 2018.
Lý do: Việc xử lý kỷ luật của Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ đối với bà
Võ Thị Bích Phượng và bà Hồ Thị Tuyết đã xem xét đầy đủ các sai phạm của
các cá nhân này theo các kết luận của Chủ tịch UBND huyện và của Trưởng
phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, việc xử lý là đã đảm bảo căn cứ pháp lý,
các cá nhân này ngoài bị xử lý kỷ luật còn không được bổ nhiệm lại làm cán
bộ lãnh đạo, quản lý của Trường. Nay công dân tố cáo tiếp cho rằng xử lý
chưa đúng mức nhưng không cung cấp được thông tin, tài liệu nào mới để
làm bằng chứng cho yêu cầu của mình nên không có căn cứ để xem xét.
Nay, thông báo để công dân biết và thực hiện theo quy định pháp luật./.
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Thanh tra tỉnh;
- UBND huyện Ba Tơ;
- Người có đơn tố cáo;
- VPUB: CVP, PCVP (NC),
TCD, CBTH;
- Lưu: VT, NC392
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