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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
tại ngày tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2019
Thực hiện Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Nghị
định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Tiếp công dân và Quy chế Tiếp công dân, tiếp nhận
và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai gửi đến
lãnh đạo UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND
ngày 23/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; ngày 15/10/2019, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Căng chủ trì tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp
công dân của tỉnh.
Thành phần tham gia ngày tiếp công dân định kỳ: Đại diện Văn phòng
Tỉnh ủy, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thường trực Hội
Nông dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Phó
Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh; Phó Chánh
Thanh tra tỉnh; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành; Phó Chủ
tịch UBND thành phố Quảng Ngãi; Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành được Chủ
tịch UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 25/01/2019;
Chủ tịch UBND xã Hành Dũng (huyện Nghĩa Hành); Chủ tịch UBND xã Tịnh
Châu (thành phố Quảng Ngãi); cán bộ Phòng PA02- Công an tỉnh; Phóng viên
Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh; Báo Quảng Ngãi.
Sau khi nghe công dân trình bày nội dung vụ việc; lãnh đạo các sở, ban,
ngành, địa phương báo cáo và tham gia ý kiến, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
kết luận, chỉ đạo từng vụ việc cụ thể như sau:
1. Các ông, bà: Huỳnh Bảy (Địa chỉ: Thôn An Hòa, xã Hành Dũng,
huyện Nghĩa Hành), Phạm Thị Thạch (Địa chỉ: Thôn An Định, xã Hành Dũng,
huyện Nghĩa Hành): Trình bày các nội dung sau:
- Phản ánh cho rằng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ bà
Nguyễn Thị Bích Thu ngày 20/6/2011, với diện tích 94.329m2 là trái pháp luật.

- Phản ánh việc sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty
TNHH Khoa học và Công nghệ Nông Tín (Thôn An Định, xã Hành Dũng,
huyện Nghĩa Hành)
- Yêu cầu ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của các hộ dân.
- Không đồng tình với việc chính quyền phân bổ đất rừng sản xuất tại xã
Hành Dũng cho các hộ dân theo phương án chung của xã.
- Phản ánh diện tích đất Trại tạm giam Công an tỉnh đã được UBND tỉnh
thu hồi giao cho UBND xã Hành Dũng nhưng đến nay chưa phân bổ cho người
dân sản xuất.
- Đề nghị điều chỉnh lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 08 hộ dân
trong số 14 hộ đã bị UBND huyện Nghĩa Hành thu hồi, hủy bỏ nhưng hiện nay
không khởi kiện ra Tòa án và đồng ý điều chỉnh; đồng thời, xác lập diện tích đất
còn lại hiện nay không có tranh chấp để công nhận và cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất cho các hộ dân đang sản xuất thực tế.
- Yêu cầu giải quyết đối với số diện tích đất rừng 388 trước đây UBND xã
Hành Dũng đã thu tiền và xét giao đất cho 98 hộ sản xuất.
Kết luận:
- Những nội dung trình bày của các hộ dân liên quan đến đất rừng tại xã
Hành Dũng tại kỳ tiếp công dân này không có gì mới so với những nội dung các
hộ dân đã phản ánh trước đây và đã được Chủ tịch UBND tỉnh tiếp, gặp gỡ, lắng
nghe, có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc giải quyết; đồng thời được trả lời,
hướng dẫn, giải thích tại Thông báo tiếp công dân số 238/TB-UBND ngày
24/9/2019. Nếu các hộ dân có phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo cụ thể từng vụ việc
thì sẽ được xem xét, giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật
Khiếu nại và Luật Tố cáo. Nay, UBND tỉnh trả lời và hướng dẫn như sau:
- Việc ông Bảy, bà Thạch phản ánh về đất của bà Nguyễn Thị Bích Thu:
Nội dung này có liên quan đến nội dung tố cáo của một số công dân về việc ông
Lê Quang Tịnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành ký cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Nguyễn Thị Bích Thu là không đúng
pháp luật; Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh tham mưu và có Thông
báo số 236/TB-UBND ngày 23/9/2019 về việc không thụ lý tố cáo; đồng thời
ban hành Công văn số 5261/UBND-NC ngày 23/9/2019 chỉ đạo UBND huyện
Nghĩa Hành xử lý nội dung có liên quan đến tố cáo của công dân. Theo đó
khẳng định không có căn cứ pháp lý để thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Bích Thu tại thửa đất số 170, diện tích 94.329m2.
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Tranh chấp quyền sử dụng đất giữa các hộ dân với bà Nguyễn Thị Bích
Thu đã được UBND xã Hành Dũng hòa giải nhưng không thành, UBND tỉnh
hướng dẫn các bên liên quan phát sinh đơn khởi kiện yêu cầu giải quyết tranh
chấp đến Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Hành để được xem xét, giải quyết theo
thẩm quyền, quy định của pháp luật; UBND huyện Nghĩa Hành khẩn trương xác
lập thủ tục để có văn bản trả lời cho từng công dân và thực hiện chỉ đạo của Chủ
tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5261/UBND-NC ngày 23/9/2019. Kể từ nay,
UBND tỉnh không tiếp, không tiếp nhận, xử lý nội dung kiến nghị, phản ánh này
của công dân.
- Nội dung phản ánh việc sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm pháp luật của
Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Nông Tín (Thôn An Định, xã Hành
Dũng, huyện Nghĩa Hành): Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành đã kiểm tra, xác
minh việc sử dụng đất của Công ty và có Báo cáo số 245/BC-UBND ngày
18/9/2019. Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền pháp luật quy định. Trường hợp vượt
thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý. Thời gian
hoàn thành trước ngày 31/12/2019.
- UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Nghĩa Hành, UBND xã Hành Dũng
tập trung lực lượng, đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất trên thực tế đối với diện tích
đất mà UBND huyện đã có kết luận, quyết định thu hồi để có quỹ đất đưa vào
phương án giao cho các hộ dân chưa có đất hoặc còn thiếu đất sản xuất lâm
nghiệp theo phương án chung của xã; trong đó, cần ưu tiên tập trung lực lượng
để kiểm tra, rà soát và xử lý đối với diện tích đất đã có quyết định thu hồi của
ông Nguyễn Tải, đất của bà Ngô Thị Ngọc Mỹ. Thời gian hoàn thành trước
ngày 31/12/2019.
- Nội dung ông Bảy, bà Thạch phản ánh về số diện tích đất rừng sản xuất
thuộc xã Hành Dũng nhưng UBND xã Hành Thuận cho người dân xã Hành
Thuận thuê sản xuất: Nội dung này đã được UBND huyện Nghĩa Hành kiểm tra
và chỉ đạo xử lý. Kết quả kiểm tra và xử lý đã được công khai cho người phản
ánh biết tại Công văn số 821/UBND ngày 14/6/2019. Từ nay về sau, UBND tỉnh
không xem xét, trả lời các hộ dân về nội dung này nếu không có chứng cứ, tình
tiết gì mới.
- Đối với nội dung phản ánh, yêu cầu giải quyết đối với số diện tích 38,36
ha đất rừng 388 trước đây UBND xã Hành Dũng đã thu tiền và xét giao đất cho
98 hộ sản xuất: Liên quan đến nội dung giao đất và cấp Gấy chứng nhận quyền
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sử dụng đất cho 98 hộ gia đình, cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo
thanh tra và có Kết luận thanh tra số 6040/KL-UBND ngày 25/10/2016. Theo đó
không có căn cứ pháp lý để xử lý thu hồi đất hay thu hồi Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất đã cấp cho các hộ dân. Nay ông Bảy, bà Thạch tiếp tục phát sinh
nhưng không có tình tiết, bằng chứng gì mới nên không có căn cứ để xem xét,
xử lý khác với Kết luận thanh tra số 6040/KL-UBND ngày 25/10/2016. Từ nay
về sau, UBND tỉnh không xem xét, trả lời các hộ dân về nội dung này nếu không
có chứng cứ, tình tiết gì mới.
- Đối với nội dung phản ánh diện tích đất Trại tạm giam Công an tỉnh đã
được UBND tỉnh thu hồi giao cho UBND xã Hành Dũng nhưng đến nay chưa
phân bổ cho người dân sản xuất: UBND huyện Nghĩa Hành đã chỉ đạo lập
phương án giao đất đối với số diện tích này, đã tổ chức lấy ý kiến của người dân
và có Báo cáo số 207/BC-UBND ngày 21/7/2019 xin ý kiến UBND tỉnh. Chủ
tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 5614/UBND-NNTN ngày 11/10/2019 chỉ
đạo UBND huyện Nghĩa Hành thực hiện việc phân bổ đất thu hồi. UBND tỉnh
yêu cầu UBND huyện Nghĩa Hành tổ chức thực hiện; trường hợp còn vướng
mắc thì tiếp tục tham vấn ý kiến các sở, ngành chức năng để thực hiện. Thời
gian hoàn thành trước ngày 31/12/2019.
- Đối với nội dung đề nghị điều chỉnh lại giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất của 08 hộ dân trong số 14 hộ đã bị UBND huyện Nghĩa Hành thu hồi, hủy
bỏ nhưng hiện nay không khởi kiện ra Tòa án và đồng ý điều chỉnh: Nội dung
này, UBND huyện Nghĩa Hành có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo thẩm
quyền. Thời gian hoàn thành trước ngày 31/12/2019.
- Đối với nội dung yêu cầu ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của
các hộ dân: UBND huyện Nghĩa Hành có trách nhiệm kiểm tra, rà soát lại các
đơn, thư của các hộ dân có liên quan đến đất rừng tại xã Hành Dũng để xem xét,
giải quyết theo thẩm quyền, quy định của pháp luật, gắn với việc xác lập hồ sơ
chi tiết cho từng trường hợp. Đối với các trường hợp đã giải quyết, UBND
huyện Nghĩa Hành phải ban hành văn bản thông báo kết quả giải quyết cụ thể
cho từng trường hợp để công khai rộng rãi trong nhân dân, đồng thời báo cáo
UBND tỉnh và các cơ quan liên quan biết, theo dõi. Sau khi có văn bản trả lời cụ
thể cho từng trường hợp mà công dân không đồng tình với kết quả giải quyết và
có khiếu nại thì Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành xem xét thụ lý, giải quyết
khiếu nại theo đúng quy định của Luật Khiếu nại để kết thúc về thẩm quyền.
- Việc bà Thạch có ý kiến không đồng tình với phương án giao đất chung
của xã Hành Dũng: Phương án giao đất rừng sản xuất trên địa bàn cấp xã đối với
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hộ gia đình, cá nhân chưa có đất hoặc còn thiếu đất sản xuất là căn cứ theo mức
bình quân chung về quy mô dân số và quỹ đất của xã hiện có, được thực hiện
theo quy định của pháp luật đất đai, áp dụng trên địa bàn toàn xã Hành Dũng
(chính quyền không giải quyết riêng cho nhóm hộ có đơn khiếu kiện); trên cơ sở
phương án chung này, UBND xã Hành Dũng sẽ xác lập phương án chi tiết cho
từng trường hợp và trình UBND huyện Nghĩa Hành (là cơ quan có thẩm quyền
giao đất cho hộ gia đình, cá nhân) để xem xét, quyết định. Sau khi UBND huyện
Nghĩa Hành phê duyệt phương án giao đất chi tiết và có văn bản trả lời cụ thể về
quyền lợi đất rừng sản xuất cho từng trường hợp, nếu hộ dân nào không đồng
tình thì có quyền phát sinh khiếu nại đối với văn bản trả lời này, gửi đến Chủ
tịch UBND huyện Nghĩa Hành để được xem xét, giải quyết khiếu nại lần đầu
theo quy định của Luật Khiếu nại hoặc khởi kiện ra Tòa án nhân dân tỉnh Quảng
Ngãi để được xem xét, giải quyết theo quy định của Luật Tố tụng hành chính.
2. Bà Đặng Thị Thanh (Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Bình Tây, thị trấn Chợ
Chùa, huyện Nghĩa Hành): Trình bày các nội dung sau:
- Đề nghị giải quyết quyền lợi về đất rừng sản xuất đối với bà.
- Phản ánh việc năm 1999, bà được Nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà tình
nghĩa với số tiền là 12.000.000 đồng nhưng khi bà xây nhà xong, UBND xã
Hành Dũng chỉ hỗ trợ 4.000.000 đồng.
Kết luận:
- Đối với nội dung bà Thanh đề nghị giải quyết quyền lợi về đất rừng sản
xuất: Theo báo cáo của UBND huyện Nghĩa Hành, bà Thanh không có hộ khẩu
thường trú tại xã Hành Dũng nên không thuộc đối tượng được đưa vào phương
án giao đất rừng sản xuất do UBND xã lập. Hiện nay bà Thanh đang sử dụng
2.500m2 đất rừng sản xuất do được UBND xã Hành Dũng cho mượn. Do đó,
trường hợp bà Thanh có phát sinh yêu cầu giải quyết quyền lợi đất rừng sản xuất
trên địa bàn xã Hành Dũng thì UBND huyện Nghĩa Hành chỉ đạo xem xét, giải
quyết theo thẩm quyền và pháp luật đất đai quy định; có văn bản trả lời, kết luận
rõ việc giải quyết, làm cơ sở để bà Thanh thực hiện quyền khiếu nại hoặc khởi
kiện theo quy định pháp luật.
- Đối với nội dung bà Thanh phản ánh liên quan đến việc hỗ trợ xây dựng
nhà tình nghĩa: Yêu cầu UBND huyện Nghĩa Hành chỉ đạo UBND xã Hành
Dũng và các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát lại hồ sơ vụ việc này, có văn
bản trả lời cụ thể cho bà Thanh.
2. Bà Võ Thị Thuận (Địa chỉ: Đội 7, thôn Kim Lộc, xã Tịnh Châu, thành
phố Quảng Ngãi): Trình bày các nội dung sau: (1). Yêu cầu xử lý trách nhiệm
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đối với ông Đào Dương Minh, Bí thư Đảng ủy xã Tịnh Châu, nguyên Chủ tịch
UBND xã Tịnh Châu liên quan đến việc ký xác nhận hồ sơ cấp đổi lại Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Đào Nhành. (2). Yêu cầu giải quyết việc
ông Đỗ Đình Dũng phá con mương dẫn nước tưới vào ruộng của bà. (3). Yêu
cầu giải quyết việc cán bộ xã Tịnh Châu tự ý vễ con đường đi giữa hai thửa đất
số 1078 và 1122. (4). Phản ánh việc ông Đào Thạnh phun xịt thuốc khai hoang
vào vườn và đốt một số cây dừa của gia đình bà. (5). Phản ánh vào ngày
26/7/2018 ông Đỗ Đình Dũng có hành vi hành hung dẫn đến việc bà bị sảy thai
và giật lấy điện thoại của bà. (6). Phản ánh vào ngày 21/7/2019, bà Đào Thị
Sanh (chị gái của ông Đào Dương Minh, Bí thư Đảng ủy xã Tịnh Châu) có hành
vi đốt tài sản của gia đình bà; đánh và chửi bới bà.
Kết luận:
- Đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ngãi chỉ đạo kiểm tra và xem
xét, xử lý nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đối với ông Đào
Dương Minh, nguyên Chủ tịch UBND xã Tịnh Châu, hiện nay là Bí thư Đảng
ủy xã Tịnh Châu theo Quy định số 08- QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Bộ Chính
trị vì để người nhà, người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của mình gây
mất đoàn kết nội bộ trong nhân dân, làm mất an ninh, trật tự tại địa phương dẫn
đến phát sinh khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài nhưng không kịp thời có biện
pháp chỉ đạo xử lý, trong đó có sai phạm trong việc ký xác nhận hồ sơ cấp đổi
lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Đào Nhành theo quy định của
Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Đối với việc bà Thuận không đồng ý với Kết luận số 04/KL-UBND
ngày 03/5/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi: Chủ tịch UBND
tỉnh giao Thanh tra tỉnh nghiên cứu và tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh
xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.
- Nội dung bà Thuận yêu cầu giải quyết việc cán bộ xã Tịnh Châu tự ý vẽ
con đường đi giữa hai thửa đất số 1078 và 1122 của gia đình bà; việc ông Đỗ
Đình Dũng phá con mương dẫn nước tưới hình thành năm 1994 trên các thửa đất
số 1141 và thửa 1662, tờ bản đồ số 6 để tưới nước đến thửa đất 1257, tờ bản đồ
số 6 của gia đình bà: Nội dung này là tranh chấp dân sự, thuộc thẩm quyền xem
xét, giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi, UBND xã Tịnh
Châu đã tổ chức hòa giải giữa các bên liên quan nhưng không thành. Hiện nay,
ông Đào Ngô đã có đơn khởi kiện tranh chấp về yêu cầu mở lại lối dẫn nước và
được Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi thụ lý vụ án tại Thông báo số
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277/2019/TB-TLVA ngày 18/9/2019, đề nghị gia đình bà Võ Thị Thuận chờ kết
quả xét xử của Tòa án.
Đối với nội dung tranh chấp lối đi chung, Tòa án nhân dân thành phố
Quảng Ngãi đã có Quyết định số 46/2019/QĐST-DS ngày 16/5/2019 đình chỉ
giải quyết vụ án dân sự. Nếu không đồng ý với Quyết định này thì ông Đào Ngô
có quyền khiếu nại đến Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi để
được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.
- Các nội dung bà Thuận phản ánh liên quan đến an ninh, trật tự tại địa
phương: Yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi chỉ đạo UBND xã Tịnh Châu,
Công an thành phố Quảng Ngãi giải quyết theo đúng chức năng, thẩm quyền
quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
3. Các ông, bà: Phạm Hoàng, Võ Thị Mùa, Trần Thị Kiển, Phan Thị
Nguyệt (Địa chỉ: Thôn Phước Thượng, xã Phổ Nhơn, huyện Đức Phổ): (1).
Khiếu nại việc UBND huyện Đức Phổ có văn bản không cho các hộ dân sản
xuất trên đất đang tranh chấp với Nông trường 24/3 xã Phổ Nhơn, huyện Đức
Phổ, gây khó khăn trong việc sản xuất của người dân. (2). Khiếu nại Quyết định
số 152/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 của UBND tỉnh.
Kết luận:
- Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,
Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch
UBND tỉnh tại Công văn số 5410/UBND-NNTN ngày 30/9/2019 và Công văn
số 5484/UBND-NNTN ngày 04/10/2019; chậm nhất trước ngày 31/12/2019
phải hoàn thành việc xác lập hồ sơ chi tiết cho từng trường hợp đã phát sinh.
Giao Tổ công tác được Chủ tịch UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số
571/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của Sở Tài
nguyên và Môi trường, UBND huyện Đức Phổ và các cơ quan, tổ chức có liên
quan, kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các nội dung thuộc
thẩm quyền.
- Trong thời gian chờ kết quả xử lý của các cơ quan chức năng, nhằm tạo
điều kiện để các hộ dân yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống, UBND tỉnh yêu
cầu UBND huyện Đức Phổ tạm dừng thực hiện Thông báo số 293/TB-UBND
ngày 16/8/2019 của UBND huyện Đức Phổ về nội dung yêu cầu các hộ dân
dừng sản xuất trên đất đang tranh chấp với Nông trường 24/3 xã Phổ Nhơn,
huyện Đức Phổ; đồng thời, có văn bản thông tin, hướng dẫn cho các hộ dân
được tiếp tục sản xuất những loại cây trồng ngắn ngày, chờ kết quả giải quyết,
không làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.
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Nay, thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại ngày tiếp công dân
định kỳ tháng 10/2019 để các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan triển khai
thực hiện và nghiêm túc chấp hành theo quy định của pháp luật./.
Nơi nhận:
- Ban Tiếp công dân Trung ương (báo cáo);
- 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 cơ quan chuyên trách tham mưu,
giúp việc của Tỉnh uỷ;
- Hội Nông dân tỉnh;
- Các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường;
Tư pháp; Lao động - Thương binh và Xã hội;
Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn; Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh;
- Báo Quảng Ngãi;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Thành ủy Quảng Ngãi;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- UBND huyện Nghĩa Hành;
- UBND huyện Đức Phổ;
- UBND xã Hành Dũng;
- UBND xã Phổ Nhơn;
- UBND xã Tịnh Châu;
- Công dân có liên quan;
- VPUB: CVP, PCVP và các phòng nghiên cứu,
TCD, CBTH;
- Lưu: VT, TCD.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trương Minh Sang
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