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

Qua xem xét nội dung tố cáo tiếp của 02 công dân tại các đơn đề ngày
25/10/2018 và đơn đề ngày 14/02/2019 đối với việc giải quyết tố cáo của Chủ
tịch UBND thành phố Quảng Ngãi tại Kết luận số 6042/KL-UBND ngày
10/10/2018 đối với ông Nguyễn Phùng Xuân Thu, Hiệu trưởng Trường THCS
Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi;
Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát của Thanh tra tỉnh tại Công văn số
436/TTT-NV2 ngày 24/6/2019 cho thấy nội dung tố cáo của công dân không
thuộc trường hợp phải thụ lý giải quyết lại vụ việc tố cáo theo quy định Luật
Tố cáo năm 2018. Lý do:
- Nội dung tố cáo tiếp đối với 07/22 nội dung giải quyết tố cáo của Chủ
tịch UBND thành phố Quảng Ngãi tại Kết luận số 6042/KL-UBND ngày
10/10/2018 (Chi tiền xét tốt nghiệp làm 02 bộ chứng từ khác nhau, giáo viên
ký nhận 544.000 đồng nhưng thực nhận là 300.000 đồng; Thu tiền bảo trì
máy tính 20.000 đồng/học sinh không đúng quy định; Thu tiền cắm trại
30.000 đồng/học sinh không đúng quy định; Thu tiền học nghề phổ thông
(165.000 đồng/học sinh) cao hơn các trường khác; Chi trả tiền vét mương
70.000.000 đồng vào năm 2017 nhưng không công khai; Nhà trường chi tiền
mua bàn ghế cho học sinh nhưng không công khai rõ ràng; Thu tiền của học
sinh để mua quà lưu niệm cho nhà trường không đúng quy định) là đúng pháp
luật, không có cơ sở xác định việc giải quyết tố cáo trước đó của Chủ tịch
UBND thành phố Quảng Ngãi có một trong các căn cứ quy định tại Khoản 3
Điều 37 Luật Tố cáo năm 2018.
- Đối với nội dung tố cáo Hiệu trưởng được bổ nhiệm không đúng quy
trình, thiếu tiêu chuẩn Trung cấp chính trị và tiêu chuẩn đã kinh qua chức
danh Phó Hiệu trưởng tại thời điểm được bổ nhiệm Hiệu trưởng: Đã được
Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi xem xét xử lý tại Báo cáo số 441/BCUBND ngày 14/8/2018 và đã có Văn bản số 4892/UBND ngày 17/8/2018 trả
lời cho người kiến nghị là phù hợp với pháp luật; người tố cáo không không
cung cấp tình tiết gì mới nên không đủ điều kiện để thụ lý, giải quyết tố cáo
đối với nội dung tố cáo này theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật Tố cáo
năm 2018.
Riêng đối với 02 nội dung tố cáo Hiệu trưởng và kế toán nhà trường
không thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho giáo viên từ năm 2012 đến năm
2017 và nội dung tố cáo Hiệu trưởng trong thời gian qua không có năng lực
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lãnh đạo, quản lý yếu kém, không có tầm nhìn, lợi ích nhóm, như: Việc phân
công chuyên môn sai nguyên tắc, không khoa học; bao che cho giáo viên dạy
Toán sửa bài thi cho học sinh lớp 9 từ 2,25 điểm lên 6 điểm; lợi ích nhóm,...
Hai nội dung này là tố cáo mới phát sinh, thuộc thẩm quyền giải quyết của
Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi, nên Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn
bản chuyển nội dung tố cáo và tài liệu kèm theo của công dân đến Chủ tịch
UBND thành phố Quảng Ngãi để xem xét theo thẩm quyền và trình tự, thủ tục
Luật Tố cáo quy định.
Nay, thông báo cho công dân biết thực hiện theo quy định pháp luật./.
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Thanh tra tỉnh;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Công dân có đơn tố cáo;
- VPUB: CVP, PCVP (NC),
TCD, CBTH;
- Lưu: VT, NCdmhai368
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