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THÔNG BÁO
Về việc không thụ lý giải quyết lại vụ việc tố cáo

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận được các đơn đề ngày:
05/11/2019, 30/01/2020, 01/02/2020 của công dân có nội dung: không thống
nhất với Thông báo số 292/TB-UBND ngày 02/10/2019 của Chủ tịch UBND
huyện Đức Phổ về việc thông báo kết quả giải quyết tố cáo đối với ông Trần
Văn Chí, Chủ tịch UBND xã Phổ Phong đã xác nhận nguồn gốc đất không
đúng cho ông Trần Văn Dũng nhận tiền bồi thường, hỗ trợ (dự án đường dây
điện 220KV Quảng Ngãi – Quy Nhơn); không thống nhất với Thông báo số
355/TB-UBND ngày 29/11/2019 của Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ về việc
thông báo kết quả giải quyết tố cáo đối với ông Trần Văn Chí, Chủ tịch
UBND xã Phổ Phong đã xác nhận nguồn gốc đất không đúng cho ông
Nguyễn Thành Thái nhận tiền bồi thường, hỗ trợ (dự án đường dây 220KV
Thượng Kon Tum – Quảng Ngãi và dự án đường dây 110KV đấu nối Thủy
điện Đăkre); tố cáo ông Trần Phước Hiền, Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ
(nay là thị xã Đức Phổ) giải quyết tố cáo không đúng luật, bao che cho ông
Trần Văn Chí, Chủ tịch UBND xã Phổ Phong phạm tội theo Điều 230 và Điều
356 Bộ luật hình sự.
Sau khi nghiên cứu nội dung đơn, tài liệu kèm theo và kết quả rà soát,
báo cáo của Thanh tra tỉnh cho thấy nội dung tố cáo nêu trên không thuộc một
trong các trường hợp giải quyết lại vụ việc tố cáo theo quy định tại khoản 3
Điều 37 Luật Tố cáo năm 2018.
Lý do: Việc kết luận, chỉ đạo xử lý của Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ
(nay là thị xã Đức Phổ) tại Kết luận nội dung tố cáo số 27/KL-UBND ngày
30/9/2019, Kết luận nội dung tố cáo số 28/KL-UBND ngày 29/11/2019 và trả
lời người tố cáo tại Thông báo số 292/TB-UBND ngày 02/10/2019, Thông
báo số 355/TB-UBND ngày 29/11/2019 là có căn cứ, đúng pháp luật, phù hợp
với tình tiết diễn biến sự việc và tài liệu, bằng chứng có trong hồ sơ, nay
không có căn cứ để xem xét kết luận, xử lý khác với nội dung đã kết luận, xử
lý của Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ.
Đối với các nội dung công dân yêu cầu giải quyết quyền lợi của mình
liên quan đến đất đai, cây cối trên diện tích đất trong phạm vi ảnh hưởng của
các dự án Đường dây diện 220kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn, dự án Đường dây
điện 110kV đấu nối Thủy điện Đăkre và dự án Đường dây điện 220kV
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Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi trên địa bàn xã Phổ Phong: Chủ tịch UBND
tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ thực hiện theo
thẩm quyền.
Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 37 Luật Tố cáo năm 2018,
nay thông báo cho công dân biết và thực hiện theo quy định pháp luật./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Thanh tra tỉnh;
- UBND huyện Đức Phổ;
- Người có đơn tố cáo;
- VPUB: CVP, PCVP (TD),
CNXD, TCD, CBTH;
- Lưu: VT, NC246
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