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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 241 /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc không thụ lý tố cáo
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận được đơn các đơn đề ngày:
08/7/2019, 25/7/2019, 19/8/2019 của công dân có nội dung tố cáo Chủ tịch
UBND xã Đức Thạnh, Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức né tránh, không thực
hiện đúng thẩm quyền và tố cáo Chánh Thanh tra huyện bao che cho UBND
xã Đức Thạnh để kéo dài không giải quyết hồ sơ đề nghị chính sách thương
binh cho ông Nguyễn Thanh Bình.
Sau khi nghiên cứu nội dung đơn, tài liệu kèm theo và kết quả rà soát,
báo cáo của Thanh tra tỉnh cho thấy nội dung tố cáo nêu trên không đủ điều
kiện thụ lý theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 29 Luật Tố cáo năm 2018.
Lý do: Nội dung tố cáo không có cơ sở để xác định hành vi vi phạm
pháp luật của Chủ tịch UBND xã Đức Thạnh, Chánh Thanh tra huyện Mộ
Đức và Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức. Việc chậm giải quyết hồ sơ đề nghị
hưởng chế độ thương binh của ông Nguyễn Thanh Bình là hành vi hành chính
của UBND xã Đức Thạnh; nếu không đồng tình thì công dân có quyền khiếu
nại hành vi hành chính này đến Chủ tịch UBND xã Đức Thạnh để được xem
xét giải quyết theo thẩm quyền Luật Khiếu nại quy định, hoặc khởi kiện hành
vi này đến Tòa án nhân dân huyện Mộ Đức để được giải quyết theo Luật Tố
tụng hành chính.
Đối với việc giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng chế độ thương binh của
ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Chủ tịch
UBND huyện Mộ Đức giải quyết theo thẩm quyền.
Nay, thông báo để người tố cáo 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);
- Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Thanh tra tỉnh;
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
- UBND huyện Mộ Đức;
- Người có đơn tố cáo;
- VPUB: CVP, PCVP (NC),
TCD, CBTH;
- Lưu: VT, NC552
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