ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

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

Số: 5762 /UBND-NNTN

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 10 năm 2019

V/v tham mưu xử lý
đơn khiếu nại của các
công dân huyện Đức Phổ

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường
UBND tỉnh nhận được: (1) Đơn khiếu nại đề ngày 12/10/2019 của ông
(bà) Đặng Thanh Bộ thường trú tại Tổ dân phố 3, thị trấn Đức Phổ, huyện
Đức Phổ và (2) Đơn yêu cầu giải quyết khiếu nại đề ngày 10/10/2019 của ông
Nguyễn Tiến Thiên, thường trú tại thôn Nhơn Phước, xã Phổ Nhơn, huyện
Đức Phổ (đại diện các hộ dân cùng khiếu nại) liên quan đến việc tranh chấp
đất đai với Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp 24/3 Quảng Ngãi và nội dung
Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 của UBND tỉnh (nội dung cụ
thể trong các đơn kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh
nghiên cứu nội dung các đơn nêu trên; ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại
Công văn số 5410/UBND-NNTN ngày 30/9/2019, cùng các văn bản chỉ đạo
trước đây của UBND tỉnh và tham chiếu các quy định của pháp luật có liên
quan để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý theo quy định của pháp
luật./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Thanh tra tỉnh;
- UBND huyện Đức Phổ;
- Ông (bà) Đặng Thanh Bộ và
ông Nguyễn Tiến Thiên (thay báo tin);
- VPUB: CVP, PCVP(NN),
NC, TCD, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN(tnh613).
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