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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1504 /VP-CNXD
V/v chuyển trả đơn và
hướng dẫn ông Đinh Long Huệ
thực hiện quyền khiếu nại theo
quy định của pháp luật

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Ông Đinh Long Huệ
(Địa chỉ: Số nhà 201, đường Nguyễn Trãi,
phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi)
Văn phòng UBND tỉnh nhận được Đơn khiếu nại, tố cáo ghi ngày
10/9/2019 của ông Đinh Long Huệ (trú tại số nhà 201, đường Nguyễn Trãi,
phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi), gửi UBND tỉnh về nội dung khiếu
nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến Công ty Cổ phần Bến xe Quảng Ngãi.
Thực hiện nhiệm vụ được phân công và qua nghiên cứu nội dung đơn,
tham chiếu quy định của Luật Khiếu nại năm 2011, Văn phòng UBND tỉnh
chuyển trả lại đơn ghi ngày 06/9/2019 (kèm theo toàn bộ tài liệu) cho ông
Đinh Long Huệ.
Lý do chuyển trả: Nội dung Đơn đề ngày 10/9/2019 của ông vừa có nội
dung khiếu nại, vừa có nội dung tố cáo, vừa có nội dung kiến nghị, nên không
có cơ sở để thụ lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Đồng thời, hướng dẫn ông Đinh Long Huệ tách bạch nội dung đơn theo
quy định và gửi đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết./.
Nơi nhận:

CHÁNH VĂN PHÒNG

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh (b/cáo);
- Thanh tra tỉnh;
- UBND thành phố Quảng Ngãi
- VPUB: CVP, NC, TCD, CB-TH;
- Lưu: VT, CNXD (601).
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