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QUYẾT ĐỊNH
Về việc giải quyết khiếu nại lần hai của ông Lê Thích
(địa chỉ: thôn Hàm Long, xã Nghĩa Hà,
thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;
Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại năm 2011;
Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Tổng
Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính và
Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Tổng Thanh tra Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP;
Xét nội dung đơn khiếu nại đề ngày 19/3/2019 của ông Lê Thích đối
với nội dung UBND thành phố Quảng Ngãi không bồi thường, hỗ trợ cho gia
đình ông khi Nhà nước thu hồi diện tích đất có nguồn gốc nguyên là thửa đất
số 398, tờ bản đồ số 01 (đo vẽ năm 1937), thửa đất số 95, 99,100, tờ bản đồ số
13 (đo vẽ năm 1963) để thực hiện dự án Khu dân cư Đông Phương và 01 ngôi
mộ nằm trong phạm vi quy hoạch dự án Khu dân cư Đông Phương, xã Nghĩa
Hà; qua xem xét kết quả xác minh nội dung khiếu nại của Thanh tra tỉnh tại
Báo cáo số 55/BC-TTT ngày 08/8/2019 và kết quả đối thoại với ông Lê Thích
ngày 30/7/2019, cho thấy quá trình diễn biến vụ việc như sau:
Trước năm 1975, UBND xã Nghĩa Hà, những cán bộ nguyên công tác
tại UBND xã Nghĩa Hà và Hợp tác xã nông nghiệp Đông Hà (viết tắt là
HTXNN Đông Hà) biết rõ vụ việc và ông Lê Thích đều thống nhất về nguồn
gốc, quá trình, quản lý sử dụng 04 thửa đất (gồm: 01 thửa số 398, tờ bản đồ
số 01 (đo vẽ năm 1937); 03 thửa số 95, 99, 100 cùng tờ bản đồ số 13 (đo vẽ
năm 1963)) là của ông, bà của ông Lê Thích sản xuất nông nghiệp; sau đó
giao lại 04 thửa đất này cho hộ ông Lê Thích quản lý, sử dụng vào mục đích
sản xuất nông nghiệp cho đến năm 1982.
Năm 1979, Hợp tác xã nông nghiệp Đông Hà được thành lập. Vào
khoảng những năm 1980 - 1983, toàn bộ đất nông nghiệp của nhân dân tại 05
thôn thuộc xã Nghĩa Hà (Hàm Long, Hổ Tiếu, Sung Túc, Bình Đông, Thanh
Kiết) đều được đưa vào HTXNN Đông Hà quản lý, trong đó thu hồi toàn bộ
diện tích đất nông nghiệp của 04 thửa đất số 398, 95, 99, 100 tại thôn Hàm
Long mà hộ ông Lê Thích đang sử dụng. HTXNN Đông Hà giao 04 thửa đất
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này cho Đội I của HTXNN Đông Hà bố trí, quản lý sử dụng để làm ăn tập thể.
Bốn thửa đất nêu trên qua từng thời kỳ cũng đã biến động về số hiệu thửa đất,
diện tích đất, loại đất, chủ sử dụng đất, cụ thể:
(1) Thửa đất số 398, tờ bản đồ số 01, đo vẽ năm 1937:
Năm 1983, HTXNN Đông Hà sử dụng toàn bộ diện tích thửa đất này
để làm sân bóng đá cho nhân dân.
Theo Bản đồ đo vẽ năm 1993 thì thửa số 398 biến động thành thửa số
404, tờ bản đồ số 05, xã Nghĩa Hà, diện tích 7.570m2, loại đất CD do UBND
xã Nghĩa Hà quản lý.
Đến ngày 12/5/1997, UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất số vào sổ cấp GCNQSDĐ 00001QSDĐ/1357/QĐ-UB cho
UBND xã Nghĩa Hà đối với 05 thửa đất, tổng diện tích 18.971m2; trong đó có
thửa đất số 404, diện tích 7.570m2.
Theo Bản đồ đo vẽ năm 2011 thì thửa số 404 biến động thành thửa số
908, tờ bản đồ số 10, xã Nghĩa Hà, diện tích 7.722,4m2, loại đất DTT, do
UBND xã Nghĩa Hà quản lý.
Theo Bản đồ địa chính khu đất, được chỉnh lý và biên tập từ tờ bản đồ
địa chính số 10, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi do Công ty TNHH Tư
vấn dịch vụ Trắc địa và Môi trường thực hiện ngày 18/4/2017, được Sở Tài
nguyên và Môi trường thẩm định ngày 08/5/2017 thì thửa số 908 có biến
động diện tích đất 6.993,7m2.
UBND xã Nghĩa Hà quản lý, sử dụng ổn định mãi cho đến năm 2017.
(2) Các thửa đất số 95, 99, cùng tờ bản đồ số 13, đo vẽ năm 1963:
Từ khoảng những năm 1982-1986, HTXNN Đông Hà giao khoán 02
thửa đất này cho hộ ông Đặng Vương Vũ sản xuất nông nghiệp. Đến khi thực
hiện Đề án giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân theo Nghị định số
64-CP do UBND huyện Tư Nghĩa phê duyệt vào năm 1998, hai (02) thửa đất
này tiếp tục được HTXNN Đông Hà cân đối và giao cho hộ ông Đặng Vương
Vũ tiếp tục quản lý, sử dụng.
Theo Bản đồ đo vẽ năm 1993 thì thửa số 95 biến động thành thửa số
531, diện tích 530m2, loại đất M; thửa đất số 99 biến động thành thửa số 530,
diện tích 880m2, loại đất 3L (cùng tờ bản đồ số 04, xã Nghĩa Hà).
Theo Bản đồ đo vẽ năm 2011 thì thửa số 531 biến động thành thửa số
1078, diện tích 327,4m2, loại đất BHK; thửa số 530 biến động thành thửa số
925, diện tích 815m2, loại đất LUC (cùng tờ bản đồ số 10, xã Nghĩa Hà).
Hộ ông Đặng Vương Vũ được UBND huyện Tư Nghĩa cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng 02 thửa đất, gồm: Thửa số 925, diện tích 815m2, loại đất
LUC tại GCNQSD đất số BH 519005, số vào sổ cấp GCN CH03283 ngày
23/12/2011 và thửa số 1078, diện tích 327,4m2, loại đất BHK tại GCNQSD
đất số BP 360191, số vào sổ cấp GCN CH08134 ngày 31/12/2013.
Hộ ông Đặng Vương Vũ quản lý, sử dụng ổn định 02 thửa đất nêu trên
từ khi được giao khoán vào khoảng những năm 1982-1986 đến năm 2017.
(3) Thửa đất số 100, tờ bản đồ số 13, đo vẽ năm 1963:
2

Năm 1984, HTXNN Đông Hà giao khoán thửa đất này cho hộ ông Tiêu
Nguyên sản xuất nông nghiệp. Đến khi thực hiện Đề án giao đất nông nghiệp
cho hộ gia đình, cá nhân theo Nghị định số 64-CP do UBND huyện Tư Nghĩa
phê duyệt vào năm 1998, HTXNN Đông Hà cân đối và giao cho hộ Tiêu
Nguyên tiếp tục quản lý, sử dụng thửa đất này.
Theo Bản đồ đo vẽ năm 1993 thì thửa số 100 biến động thành thửa số
529, tờ bản đồ số 04, xã Nghĩa Hà, diện tích 1.120m2, loại đất 3L.
Theo tờ bản đồ địa chính khu đất, được chỉnh lý và biên tập từ tờ bản đồ
địa chính số 10, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi do Công ty TNHH Tư
vấn dịch vụ Trắc địa và Môi trường thực hiện ngày 18/4/2017, được Sở Tài
nguyên và Môi trường thẩm định ngày 08/5/2017 thì thửa số 529 biến động
thành thửa đất số 1363, diện tích 1.144,7m2, loại đất LUC.
Hộ ông Tiêu Nguyên chưa được Nhà nước cấp GCNQSD đất đối với
thửa đất này nhưng UBND xã Nghĩa Hà vẫn xác nhận nguồn gốc đất hợp
pháp cho hộ ông Tiêu Nguyên. Hộ ông Nguyên quản lý, sử dụng ổn định từ
khi được giao khoán vào năm 1984 đến năm 2017.
Để triển khai dự án Khu dân cư Đông Phương, xã Nghĩa Hà, thành phố
Quảng Ngãi, căn cứ chủ trương đầu tư được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt
tại Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 09/3/2017, UBND thành phố Quảng
Ngãi đã ban hành Thông báo thu hồi đất số 73/TB-UBND ngày 17/3/2017 và
thực hiện các thủ tục thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng để giao cho
Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng dịch vụ Đông Phương thực hiện Dự án.
Trong khu vực thu hồi đất để thực hiện Dự án có 04 thửa đất liên quan đến
khiếu nại hiện nay của ông Lê Thích (đều thuộc tờ bản đồ địa chính khu đất,
được chỉnh lý và biên tập từ tờ bản đồ địa chính số 10, xã Nghĩa Hà, thành
phố Quảng Ngãi do Công ty TNHH TVDV Trắc địa và Môi trường thực hiện
ngày 18/4/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định ngày 08/5/2017),
UBND thành phố Quảng Ngãi đã ban hành các quyết định thu hồi đất, gồm:
Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 thu hồi diện tích 327,4m2,
loại đất BHK tại thửa đất số 1078, do hộ ông Đặng Vương Vũ đang sử dụng;
Quyết định số 2660/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 thu hồi diện tích 815m2, loại
đất LUC tại thửa đất số 925 do hộ ông Đặng Vương Vũ đang sử dụng; Quyết
định số 8879/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 thu hồi diện tích 1.144,7m2, loại
đất LUC tại thửa đất số 1363 do hộ ông Tiêu Nguyên đang sử dụng; Quyết
định số 10492/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 thu hồi diện tích 6.993,7m2, loại
đất DTT (sân vận động xã) tại thửa số 908 do UBND xã Nghĩa Hà đang quản
lý.
UBND thành phố Quảng Ngãi đã bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Đặng
Vương Vũ (tại Quyết định số 2731/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 với tổng số
tiền 162.305.628 đồng) và hộ ông Tiêu Nguyên (tại Quyết định số 9195/QĐUBND ngày 15/11/2017 với tổng số tiền 161.641.600 đồng); đối với thửa đất
số 908 không xác lập thủ tục bồi thường cho ai vì là đất DTT (sân vận động)
do UBND xã Nghĩa Hà quản lý.
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Cả hộ ông Đặng Vương Vũ và hộ ông Tiêu Nguyên đều thống nhất với
việc bồi thường, hỗ trợ và không có khiếu nại.
Trong quá trình thực hiện các thủ tục để thu hồi đất, Trung tâm phát
triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi (đơn vị làm công tác bồi thường) có ban hành
Thông báo số 450/TB-TTPTQĐ ngày 19/5/2017 cho các thân nhân có mồ mả
tại khu vực xứ đồng Trường Tàu thuộc thôn Hàm Long, xã Nghĩa Hà kê khai
mồ mả người thân có trong khu vực Dự án để thực hiện các thủ tục di dời.
Tuy nhiên, trong suốt thời gian thông báo từ ngày 19/5/2017 đến ngày
30/6/2017 thì không có bất cứ ai kê khai là có mồ mả người thân trong khu
vực Dự án.
Theo xác minh của UBND xã Nghĩa Hà với ông Đặng Viên vào ngày
14/8/2017, có nội dung: “Nguyên năm 1983 mãi đến năm 2005, tôi được
UBND xã Nghĩa Hà giao đất sân bóng cho tôi quản lý và phát triển phong
trào thể dục thể thao xã nhà và tôi xác định là trong khu vực sân bóng không
có mồ mả nào ở khu vực đó và như hiện trạng vẫn không có mồ mả nào”.
Các bản đồ địa chính qua các thời kỳ cũng hoàn toàn không có bất kỳ
ngôi mộ nào trong thửa đất số 908, tờ bản đồ số 10, đo vẽ năm 2011 (là sân
vận động); quá trình kiểm kê có sự tham gia của Trung tâm Phát triển quỹ đất
tỉnh, UBND xã Nghĩa Hà, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng dịch vụ Đông
Phương, Tổ trưởng thôn Hàm Long và đại diện 03 hộ dân có đất bị thu hồi
nhưng hiện trạng không có bất kỳ ngôi mộ nào trong mặt bằng sân vận động.
Ông Lê Thích cho rằng 04 thửa đất số 908, 925, 1078, 1363 có nguồn
gốc nguyên là thửa đất số 398, tờ bản đồ số 01 (đo vẽ năm 1937), 03 thửa đất
số 95, 99, 100, cùng tờ bản đồ số 13 (đo vẽ năm 1963) do ông, bà lưu hạ cho
hộ ông nhưng Nhà nước lại không bồi thường cho hộ ông khi thu hồi đất giao
cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng dịch vụ Đông Phương để xây dựng
khu dân cư; đồng thời UBND xã Nghĩa Hà cũng không thông báo để hộ ông
di dời 01 ngôi mộ của tộc họ Lê có trên thửa đất số 908 (sân vận động xã) bị
thu hồi.
Khiếu nại của ông Lê Thích đã được UBND xã Nghĩa Hà có nhiều văn
bản trả lời, giải thích nhưng ông không đồng ý mà tiếp tục phát sinh các đơn
đề ngày 18/10/2017 và 27/3/2018 khiếu nại các nội dung: UBND xã Nghĩa
Hà không giao đất sản xuất nông nghiệp cho hộ ông Thích theo Nghị định số
64/CP; lấy đất của hộ ông đã bị Hợp tác xã thu hồi giao cho doanh nghiệp làm
khu dân cư, phân lô bán; tự ý xâm phạm mồ mả của hộ ông, không thông báo
giải quyết, thuê người lén đào và đem di dời 01 ngôi mộ của tộc họ Lê ở nơi
khác.
Đơn của ông Lê Thích được Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hà thụ lý, xác
minh và ban hành Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 giải quyết
bác khiếu nại. Không đồng ý, ông Thích có đơn khiếu nại lần 2 đề ngày
13/7/2018 đến Chủ tịch UBND thành phố. Qua xác minh, nhận thấy Chủ tịch
UBND xã Nghĩa Hà đã giải quyết khiếu nại không đúng thẩm quyền, khiếu
nại đã hết thời hiệu. Do vậy, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi đã yêu
cầu và Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hà đã ban hành Quyết định số 56/QĐ4

UBND ngày 10/01/2019 thu hồi Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số
69/QĐ-UBND nêu trên; đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi
ban hành Quyết định số 9614/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 thụ lý khiếu nại
của ông Lê Thích đối với hành vi của UBND thành phố Quảng Ngãi “từ chối
thực hiện các thủ tục thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và
quyết định bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông Lê Thích tại các thửa đất số
398, tờ bản đồ số 01 (đo vẽ năm 1937); thửa đất số 95, 99, 100, tờ bản đồ số
13 (đo vẽ năm 1963) và 01 ngôi mộ để thực hiện dự án Khu dân cư Đông
Phương, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi”. Đến ngày 16/01/2019, Chủ
tịch UBND thành phố Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 146/QĐ-UBND
giải quyết bác toàn bộ nội dung khiếu nại của ông Lê Thích.
Không đồng ý với kết quả giải quyết lần đầu của Chủ tịch UBND thành
phố Quảng Ngãi, ông Lê Thích có đơn đề ngày 19/3/2019 tiếp khiếu đến Chủ
tịch UBND tỉnh.
Từ diễn biến vụ việc nêu trên, nhận thấy:
(1) . 04 thửa đất số 398, 95, 99, 100 tại thời điểm trước năm 1975 đều
là ruộng đất dùng để sản xuất nông nghiệp, có nguồn gốc là của ông, bà của
ông Lê Thích sản xuất nông nghiệp từ trước năm 1975; sau đó giao lại cho hộ
ông Lê Thích quản lý, sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp cho đến
năm 1982.
Thực hiện theo Chỉ thị số 54/CTUB ngày 18/10/1983 của UBND tỉnh
Nghĩa Bình về cụ thể hóa một số chính sách hợp tác hóa nông nghiệp, toàn bộ
04 thửa đất này đã được đưa vào Hợp tác xã nông nghiệp Đông Hà và giao
cho Đội I của HTXNN Đông Hà để làm ăn tập thể, sau đó đã cân đối giao
khoáng từ những năm 1984 và giao đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình
sử dụng theo Nghị định số 64-CP (do UBND huyện Tư Nghĩa phê duyệt vào
năm 1998) được sử dụng ổn định đến năm 2017 (02 thửa đất số 95, 99 giao
cho hộ ông Đặng Vương Vũ và thửa số 100 giao cho hộ ông Tiêu Nguyên) và
thửa đất số 398 được HTXNN Đông Hà sử dụng toàn bộ diện tích thửa đất
này để làm sân bóng đá cho nhân dân vào năm 1983 và đến ngày 12/5/1997,
UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ
cấp GCNQSDĐ 00001QSDĐ/1357/QĐ-UB cho UBND xã Nghĩa Hà quản lý,
sử dụng ổn định cho đến khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Khu
dân cư Đông Phương vào năm 2017.
Ông Lê Thích cũng thừa nhận là kể từ năm 1982 cho đến khi Nhà nước
thu hồi đất thực hiện Dự án Khu dân cư Đông Phương vào năm 2017, hộ ông
Thích không còn quản lý, sử dụng các thửa đất này. Tại thời điểm Nhà nước
thu hồi đất năm 2017, hộ ông Lê Thích không phải là người đang sử dụng 04
thửa đất số 908, 925, 1078, 1363 nên việc UBND thành phố Quảng Ngãi
không bồi thường, không hỗ trợ cho hộ ông là đúng, vì hộ ông không đủ điều
kiện được bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 Điều 75, điểm a khoản
1 Điều 83 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 3 Quy định về bồi thường, hỗ trợ
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và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
(ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của
UBND tỉnh).
Trong 04 thửa đất này, có 03 thửa xác lập thu hồi đất, bồi thường, hỗ
trợ cho người sử dụng đất hợp pháp (hộ ông Đặng Vương Vũ và hộ ông Tiêu
Nguyên) và 01 thửa xác lập thu hồi đất nhưng không bồi thường (vì là đất thể
dục thể thao do UBND xã Nghĩa Hà quản lý) là đúng quy định của pháp luật
về bồi thường, hỗ trợ.
(2). Hồ sơ bồi thường thể hiện trong quá trình thực hiện các thủ tục để
thu hồi đất, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi (đơn vị làm công
tác bồi thường) có ban hành Thông báo số 450/TB-TTPTQĐ ngày 19/5/2017
cho các thân nhân có mồ mả tại khu vực xứ đồng Trường Tàu thuộc thôn
Hàm Long, xã Nghĩa Hà kê khai mồ mả người thân có trong khu vực Dự án
để thực hiện các thủ tục di dời. Tuy nhiên, trong suốt thời gian thông báo từ
ngày 19/5/2017 đến ngày 30/6/2017 thì không có bất cứ ai (kể cả ông Lê
Thích) kê khai là có mồ mả người thân trong mặt bằng sân vận động và kể cả
trong khu vực Dự án. Các bản đồ địa chính qua các thời kỳ không thể hiện có
phần mộ (đất nghĩa địa) trong thửa đất số 908, tờ bản đồ số 10, đo vẽ năm
2011 (là sân vận động); quá trình kiểm kê có sự tham gia của Trung tâm Phát
triển quỹ đất tỉnh, UBND xã Nghĩa Hà, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng
dịch vụ Đông Phương, Tổ trưởng thôn Hàm Long và đại diện 03 hộ dân có
đất bị thu hồi nhưng hiện trạng không có bất kỳ ngôi mộ nào trong mặt bằng
sân vận động. Bên cạnh đó, theo xác minh của UBND xã Nghĩa Hà với ông
Đặng Viên (là người được UBND xã Nghĩa Hà giao quản lý sân vận động từ
năm 1983 mãi đến năm 2005) vào ngày 14/8/2017 cũng khẳng định trong khu
vực sân vận động không có mồ mả. Giấy xác nhận và các hình ảnh tự chụp
(do ông Lê Thích cung cấp) không có cơ sở pháp lý để khẳng định là có tồn
tại 01 ngôi mộ của tộc họ Lê trên thửa đất số 398.
Thực tế không có bất kỳ ngôi mộ nào trong thửa đất số 908, tờ bản đồ
số 10, đo vẽ năm 2011 (sân vận động) nên ông Lê Thích không thuộc trường
hợp được bồi thường về di chuyển mồ mả theo quy định tại Điều 18 Nghị
định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và Điều 18 Quy định về
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa
bàn tỉnh Quảng Ngãi (ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND
ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh).
Từ những nhận định và căn cứ nêu trên,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bác toàn bộ nội dung khiếu nại của ông Lê Thích đối với nội
dung UBND thành phố Quảng Ngãi không bồi thường, hỗ trợ cho gia đình
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ông khi Nhà nước thu hồi diện tích đất có nguồn gốc nguyên là thửa đất số
398, tờ bản đồ số 01 (đo vẽ năm 1937), thửa đất số 95, 99,100, tờ bản đồ số
13 (đo vẽ năm 1963) để thực hiện dự án Khu dân cư Đông Phương và 01 ngôi
mộ nằm trong phạm vi quy hoạch dự án Khu dân cư Đông Phương, xã Nghĩa
Hà.
Việc giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi tại Quyết
định số 146/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 là đúng pháp luật, phù hợp thực
tiễn.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi có trách nhiệm:
a) Tổ chức công khai nội dung giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh theo
quy định của pháp luật và giao Quyết định này cho ông Lê Thích trong thời
hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định.
b) Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh kết quả tổ chức thực
hiện theo quy định.
2. Giao Chánh Thanh tra tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết
định này.
Điều 3. Quyết định này là quyết định giải quyết khiếu nại lần hai (02)
và có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ban hành. Nếu không đồng ý với Quyết
định này, người khiếu nại có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án
nhân dân theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch
UBND thành phố Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hà, Thủ trưởng các
cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Lê Thích chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thanh tra Chính phủ;
- Ban Tiếp công dân Trung ương;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh,
HĐND tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PT-TH Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP (NC),
NNTN, CNXD, TCD, CBTH;
- Lưu: VT, NC459

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng
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