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Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 7 năm 2019

V/v chỉ đạo xử lý đơn
của ông Võ Văn Cảnh

Kính gửi:
- Thanh tra tỉnh;
- UBND huyện Trà Bồng.
Qua xem xét nội dung đơn đề ngày 28/3/2019 của ông Võ Văn Cảnh
(địa chỉ: Khu dân cư số 3, thôn Bình Thanh, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng,
tỉnh Quảng Ngãi) khiếu nại Quyết định số 4244/QĐ-UBND ngày 10/12/2018
của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của
ông Võ Văn Giáp và báo cáo, kiến nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Công
văn số 471/TTT-NV3 ngày 09/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như
sau:
1. Thống nhất với báo cáo, kiến nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Công
văn số 471/TTT-NV3 ngày 09/7/2019 (văn bản này cũng đã được gửi đến
UBND huyện Trà Bồng).
2. Tổ chức thực hiện:
a) Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng:
- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn rút kinh nghiệm đối với các sai sót trong
quá trình giải quyết khiếu nại của ông Võ Văn Giáp và quá trình xử lý đơn
của ông Võ Văn Cảnh;
- Xem xét thụ lý, giải quyết khiếu nại của ông Võ Văn Cảnh theo đúng
thẩm quyền và trình tự, thủ tục Luật Khiếu nại quy định khi ông Cảnh phát
sinh khiếu nại đến UBND huyện;
- Chỉ đạo UBND xã Trà Bình tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai theo
đúng quy định tại Điều 202, 203 Luật Đất đai 2013 khi công dân có phát sinh.
- Báo cáo UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) kết quả thực hiện theo quy
định.
b) Giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của Chủ tịch
UBND huyện Trà Bồng và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- VPUB: CVP, PCVP (NC),
TCD, CBTH;
- Lưu: VT, NC393
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