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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc không thụ lý tố cáo

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của công dân ở thành
phố Quảng Ngãi đề ngày 18/7/2019, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của ông
Phạm Tấn Hoàng, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi, gồm: (1) Ban hành
Quyết định (số 12394/QĐ-UBND và 12395/QĐ-UBND cùng ngày
28/12/2016) thu hồi đất của hộ ông Đoàn Hữu Công và hộ ông Đoàn Hữu
Cần đang sử dụng đất, thuộc địa bàn Phường Trương Quang Trọng để xây
dựng Hạng mục bổ sung Tuyến nhánh nối từ nút giao thông đường Mỹ Khê Trà Khúc với quốc lộ 24 B thuộc dự án đường ven biển Dung Quất -Sa
Huỳnh giai đoạn 1 (đợt 3) nhưng không thu hồi hết đất còn lại 28m2 của ông
Đoàn Hữu Công và 21,6m2 của ông Đoàn Hữu Cần; (2) Việc chưa thu hồi hết
đất như trên nhưng vẫn cấp đất tái định cư cho ông Đoàn Hữu Cần và ông
Đoàn Hữu Công, mỗi người 01 lô đất tại mặt đường Hoàng Sa thuộc Tổ dân
phố Liên Hiệp 1A, Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi
(hiện nay ông Đoàn Hữu Cần đã làm nhà ở).
Theo quy định tại Điều 29 Luật Tố cáo năm 2018 thì nội dung tố cáo
nêu trên không thụ lý tố cáo, với lý do:
- Việc không thu hồi diện tích đất còn lại của cả hộ ông Đoàn Hữu
Công, hộ ông Đoàn Hữu Cần là đúng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12
Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp
dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (ban hành kèm theo Quyết định số
13/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi), cụ thể:
+ Diện tích đất còn lại 28m2 của hộ ông Đoàn Hữu Công: Hộ ông Đoàn
Hữu Công có diện tích đất thu hồi 50m2 theo Quyết định số 12394/QĐUBND ngày 28/12/2016 của UBND thành phố Quảng Ngãi, diện tích còn lại
ngoài quy hoạch là 28m2 có các cạnh đều lớn hơn 3m, hộ ông Công không có
đơn đề nghị thu hồi luôn phần diện tích còn lại nên UBND thành phố Quảng
Ngãi không thu hồi.
+ Diện tích đất còn lại 21,6m2 của hộ ông Đoàn Hữu Cần: Trùng nội
dung trước đây công dân đã có đơn đề ngày 01/10/2018 tố cáo ông Võ Quang,
Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi (về ký trả lời tại Công văn số
659/UBND ngày 31/01/2018 và 3690/UBND ngày 22/6/2018 có nội dung giải
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thích việc không thu hồi diện tích đất còn lại 21,6m2 của hộ ông Đoàn Hữu
Cần), đã được Chủ tịch UBND tỉnh xem xét ban hành Thông báo không thụ
lý tố cáo số 357/TB-UBND ngày 26/12/2018, vì hộ ông Đoàn Hữu Cần có
diện tích đất thu hồi 56,4m2 theo Quyết định số 12395/QĐ-UBND ngày
28/12/2016 của UBND thành phố Quảng Ngãi, diện tích còn lại ngoài quy
hoạch là 21,6m2 có các cạnh đều lớn hơn 3m, hộ ông Cần không có đơn đề
nghị thu hồi luôn phần diện tích còn lại nên UBND thành phố Quảng Ngãi
không thu hồi.
- Việc không thu hồi hết đất của hộ ông Đoàn Hữu Công, hộ ông Đoàn
Hữu Cần nêu trên nhưng vẫn cấp đất tái định cư cho từng hộ: Công dân không
có chứng cứ để chứng minh là không có cơ sở xác định hành vi vi phạm pháp
luật của ông Phạm Tấn Hoàng, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi.
Nay, thông báo cho công dân biết và thực hiện quyền, nghĩa vụ của
người tố cáo theo quy định của pháp luật./.
Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Thanh tra tỉnh;
- Công dân có đơn tố cáo;
- VPUB: CVP, PCVP (NC),
TCD, CBTH;
- Lưu: VT, NC496
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