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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thụ lý giải quyết tố cáo và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Căn cứ Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011;
Căn cứ Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo;
Căn cứ Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính
phủ quy định quy trình giải quyết tố cáo;
Theo đề nghị của Ban Tiếp công dân thị xã,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thụ lý giải quyết tố cáo đối với Phòng Tài nguyên Môi trường, Văn
phòng Đăng ký đất đai Điện Bàn, Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND phường
Điện Nam Trung.
Nội dung tố cáo được thụ lý: Tố cáo việc lập thủ tục cấp giấy CNQSD đất
cho hộ ông Võ Chừ tại thửa đất 515/1 trên con đường dân sinh giữa 2 thửa 515 và
516 trái pháp luật, dẫn đến việc chi trả tiền đền bù không đúng đối tượng.
Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo.
Điều 2. Giao Thanh tra thị xã tổ chức việc kiểm tra, xác minh, báo cáo kết
quả xác minh với Chủ tịch UBND thị xã để ban hành Kết luận nội dung tố cáo theo
quy định của pháp luật.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Chánh Thanh tra thị xã,
Trưởng Ban Tiếp công dân thị xã, Thủ trưởng các cơ quan và cá nhân liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
(Gửi kèm theo đơn Tố cáo của công dân)
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo UBND thị xã;
- UBND phường Điện Nam Trung;
- Người tố cáo;
- CVP;
- Lưu: VT; C. Chi.
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