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

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 9 năm 2019

Số: 1374 /VP-HCC
V/v xem xét, giải quyết Đơn
phản ánh của ông Đoàn Việt

Khách, thường trú tại thôn 2,
xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức

Kính gửi: Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức
Ngày 03/9/2019, Văn phòng UBND tỉnh (thông qua Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh) nhận được Đơn phản ánh của ông Đoàn Việt Khách,
thường trú tại thôn 2, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức phản ánh việc UBND xã
Đức Nhuận trả lời chưa đúng quy định khi ông liên hệ thực hiện thủ tục hỗ trợ
tiền xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số
22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Chính phủ về hỗ trợ người có công cách
mạng về nhà ở (kèm theo Đơn phản ánh).
Qua xem xét nội dung Đơn phản ánh, thực hiện quy định tại Quyết định
số 36/2018/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối
hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành
chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Chủ tịch
UBND huyện Mộ Đức kiểm tra, xử lý nội dung đơn phản ánh nêu trên (thời hạn
giải quyết phản ánh không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản
theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 28/11/2018
của UBND tỉnh); thông báo kết quả giải quyết cho Đoàn Việt Khách, đồng thời
báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi.
Đề nghị Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức xem xét, giải quyết phản ánh của
công dân theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh (b/c);
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội;
- UBND xã Đức Nhuận;
- Ông Đoàn Việt Khách (thay phiếu báo tin);
- VPUB: CVP, PCVP, KSTTHC, CBTH;
- Lưu: VT, HCC
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