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

/TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc không thụ lý tố cáo

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn đề ngày 20/8/2019 của
công dân ở thành phố Quảng Ngãi, có nội dung: tố cáo hành vi vi phạm pháp
luật của ông Phạm Tấn Hoàng, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi; tố
cáo các nội dung liên quan đến sai phạm của một số công chức UBND xã
Tịnh An trong việc giải quyết đất tộc họ của gia đình công dân ở đội 13, xóm
4, thôn Tân Mỹ, xã Tịnh An; tố cáo việc một số cán bộ xã Tịnh Khê lấy túi
xách có tiền và giấy tờ của công dân tại ngày tiếp xúc cử tri của xã Tịnh Khê.
Sau khi nghiên cứu nội dung đơn, cho thấy nội dung tố cáo nêu trên
không đủ điều kiện thụ lý theo quy định Điều 29 Luật Tố cáo năm 2018.
Lý do: Nội dung tố cáo của công dân không có cơ sở xác định hành vi
vi phạm pháp luật của ông Phạm Tấn Hoàng, Chủ tịch UBND thành phố
Quảng Ngãi. Nội dung tố cáo liên quan đến việc giải quyết đất tộc họ đã được
Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an
thành phố Quảng Ngãi kết luận, giải quyết và thông báo kết quả cho công dân
theo quy định.
Nội dung tố cáo cán bộ lấy túi xách có tiền và giấy tờ của công dân, đề
nghị công dân phát sinh đơn kèm theo tài liệu làm bằng chứng đến Công an
thành phố Quảng Ngãi để được xem xét theo thẩm quyền.
Nay, thông báo để người tố cáo biết và chấp hành thực hiện theo quy
định của pháp luật./.
Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Thanh tra tỉnh;
- Công dân có đơn tố cáo;
- VPUB: CVP, PCVP (NC),
TCD, CBTH;
- Lưu: VT, NC580
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