ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

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

Số: 5533 /UBND-TCD

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 10 năm 2019

V/v trả lời đơn cho ông Lê
Quang Diệu và ông Phạm Linh

Kính gửi: Các ông: Lê Quang Diệu, Phạm Linh
(Địa chỉ: Thôn Kim Thành, xã Hành
Dũng, huyện Nghĩa Hành)
Thực hiện Quy định về tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh
Quảng Ngãi, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh,
tranh chấp đất đai gửi đến lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh (ban hành theo
Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của UBND tỉnh); qua xem
xét nội dung đơn đề ngày 03/10/2019 của một số công dân trong đó có nội
dung của các ông Lê Quang Diệu, ông Phạm Linh đăng ký tiếp dân định kỳ
ngày 15/10/2019 gặp Chủ tịch UBND tỉnh để phản ánh nội dung liên quan đến
đất rừng ở xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến
như sau:
Nội dung đơn ngày 03/10/2019 của các ông: Lê Quang Diệu, ông Phạm
Linh đăng ký tiếp dân định kỳ ngày 15/10/2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh
kết luận tại Thông báo số 238/TB-UBND ngày 24/9/2019 (đã gửi Thông báo
đến các ông).
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ông: Lê Quang Diệu, Phạm Linh chờ
kết quả xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi có bản án, quyết
định có hiệu lực pháp luật, UBND huyện Nghĩa Hành sẽ tổ chức thực hiện
theo quy định. Từ nay về sau, Ủy ban nhân dân tỉnh không tiếp hay xem xét,
giải quyết đơn của các ông nếu không có nội dung, tình tiết mới so với nội
dung đã được xem xét chỉ đạo giải quyết và trả lời đơn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường,
Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh;
- UBND huyện Nghĩa Hành;
- UBND xã Hành Dũng;
- VPUB: CVP, PCVP và các phòng nghiên cứu,
TCD, CBTH;
- Lưu: VT, TCD (vl1038)
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