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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 670

/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thụ lý và giao Chánh Thanh tra tỉnh thẩm tra, xác minh
khiếu nại của ông Lê Thích (Địa chỉ: thôn Hàm Long, xã Nghĩa Hà,
thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;
Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;
Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Tổng
Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính và
Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Tổng Thanh tra Chỉnh
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày
31/10/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết
khiếu nại hành chính;
Căn cứ Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của UBND
tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về thụ lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo
thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi;
Xét nội dung đơn khiếu nại đề ngày 19/3/2019 của ông Lê Thích và đề
nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Công văn số 288/TTT-VP ngày 26/4/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của hộ ông Lê Thích đối với
nội dung UBND thành phố Quảng Ngãi không bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái
định cư cho gia đình ông khi Nhà nước thu hồi diện tích đất có nguồn gốc
nguyên là thửa đất số 398, tờ bản đồ số 13 (đo vẽ năm 1937), thửa đất số 95,
99,100, tờ bản đồ số 13 (đo vẽ năm 1963) để thực hiện dự án Khu dân cư
Đông Phương và 01 ngôi mộ nằm trong phạm vi quy hoạch dự án Khu dân cư
Đông Phương, xã Nghĩa Hà.
Điều 2. Giao Chánh Thanh tra tỉnh tiến hành thẩm tra, xác minh nội
dung khiếu nại của ông Lê Thích, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả xác
minh trong tháng 6 năm 2019.
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Trường hợp khách quan cần kéo dài thời gian thẩm tra, xác minh thì
thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Thanh tra tỉnh; Chủ tịch
UBND thành phố Quảng Ngãi; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có
liên quan và ông Lê Thích chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh,
HĐND tỉnh;
- VPUB: PCVP (NC),
CNXD, TCD, CBTH;
- Lưu: VT, NCdmhai239

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng
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