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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 Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Tố cáo số 03/2018/QH13 ngày 25/6/2018;
Theo Thông báo số 176/TB-UBND ngày 09/4/2019 của UBND thị xã về
kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp giao ban ngày 08/4/2019;
Theo đề nghị của Ban Tiếp công dân thị xã,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thụ lý giải quyết tố cáo đối với bà Lưu Thị Quỳnh Thương - Hiệu
trưởng trường Tiểu học Hồ Xuân Phương, phường Điện Nam Đông.
Nội dung tố cáo được thụ lý: Tố cáo hành vi vi phạm trong việc thực hiện
nhiệm vụ, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, công vụ với cương vị là Hiệu trưởng
nhà trường: Lợi dụng sự tín nhiệm của giáo viên để mượn tiền giáo viên, mượn
quỹ vốn quay vòng của các đoàn viên nhưng không trả; không đảm bảo thời gian
làm việc; lợi dụng chức quyền để chiếm đoạt tiền thanh lý tài sản của nhà trường
trên 07 triệu đồng; chiếm đoạt tài sản của Hội cha mẹ học sinh nhà trường với số
tiền 21 triệu đồng.
Thời hạn giải quyết tố cáo là 30 ngày, kể từ ngày thụ lý tố cáo.
Điều 2. Giao Phòng Giáo dục - Đào tạo chủ trì, phối hợp với Thanh tra và
Phòng Nội vụ kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo, kết luận, kiến nghị biện pháp
xử lý nội dung tố cáo; báo cáo kết quả xác minh với Chủ tịch UBND thị xã trong
thời hạn 25 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Nội vụ, Thủ trưởng cơ quan và cá
nhân có liên quan, bà Lưu Thị Quỳnh Thương chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND thị xã (b/c);
- UBND phường Điện Nam Đông;
- Trường TH Hồ Xuân Phương;
- Người tố cáo (thay t/b);
- C, PVP, CV (Huệ);
- Lưu: VT,c.Thuan.
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