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THÔNG BÁO
Về việc không thụ lý giải quyết tố cáo
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận được đơn đề ngày 18/9/2019
của công dân có nội dung tố cáo Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn ban hành
Công văn số 981/UBND ngày 26/4/2019 có nội dung không đúng về thông tin
nhân thân của công dân, không giải quyết yêu cầu của công dân về việc trả lại
giá trị tài sản mà cách mạng đã mượn trong thời kỳ kháng chiến là không
đúng quy định pháp luật.
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 của công dân không đủ
điều kiện thụ lý theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 29 Luật Tố cáo năm
2018.
Lý do: Nội dung tố cáo và thông tin người tố cáo cung cấp không có
căn cứ xác định Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn có vi phạm pháp luật.
Đối với yêu cầu của công dân về việc trả lại giá trị tài sản mà cách
mạng đã mượn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ: UBND tỉnh đã có văn
bản giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết, trả lời công dân theo quy định.
Đề nghị công dân theo dõi và chờ kết quả.
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);
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Thanh tra tỉnh;
- UBND huyện Bình Sơn;
- Người có đơn tố cáo;
- VPUB: CVP, PCVP (TD),
KT, TCD, CBTH;
- Lưu: VT, NC252.
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