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THÔNG BÁO
Về việc không thụ lý giải quyết tố cáo
Chủ tịch UBND tỉnh nhận được đơn đề ngày 29/01/2019 của một số
công dân (đơn do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham những, kinh tế,
buôn lậu - Bộ Công an chuyển đến) có nội dung tố cáo lãnh đạo UBND huyện
Bình Sơn, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải vi phạm pháp luật trong việc thu
hồi đất, bồi thường, cưỡng chế giải phóng mặt bằng, vụ lợi trong thực hiện
Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bình Sơn.
Qua xem xét nội dung đơn của công dân cùng các tài liệu gửi kèm theo
đơn và báo cáo, đề xuất của Thanh tra tỉnh tại Báo cáo số 29/BC-TTT ngày
15/5/2019, căn cứ theo điểm d khoản 1 Điều 29 Luật Tố cáo năm 2018 thì nội
dung tố cáo của công dân không đủ điều kiện thụ lý.
Lý do: Nội dung tố cáo và tài liệu kèm theo không có cơ sở xác định
người vi phạm và hành vi vi phạm pháp luật.
Việc các công dân không thống nhất và có khiếu nại đối với việc bồi
thường, hỗ trợ và cưỡng chế giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất
thực hiện Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bình Sơn đã
được Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn thụ lý, đang xem xét giải quyết khiếu
nại theo thẩm quyền và trình tự, thủ tục Luật Khiếu nại quy định. Sau khi Chủ
tịch UBND huyện Bình Sơn có quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà các
công dân không đồng ý thì có quyền gửi đơn khiếu nại lần hai đến Chủ tịch
UBND tỉnh hoặc khởi hiện hành chính đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền
theo quy định của Luật Tố tụng hành chính để được xem xét giải quyết.
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Tố cáo năm 2018, nay
thông báo cho công dân 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);
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Thanh tra tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải;
- UBND huyện Bình Sơn;
- Đại diện những người có đơn tố cáo;
- VPUB: CVP, PCVP (NC),
CNXD, TCD, CBTH;
- Lưu: VT, NC271
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