ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
Số: 4593 /UBND-TD2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 6 năm 2021

V/v trả lại đơn và hướng dẫn
ông Trần Văn Kiểm

Kính gửi: Ông Trần Văn Kiểm ở thôn Vân Tập,
xã Vân Hội, huyện Tam Dương.
Ngày 02/6/2021, UBND tỉnh nhận được đơn ghi ngày 26/5/2021 của ông
Trần Văn Kiểm ở thôn Vân Tập, xã Vân Hội, huyện Tam Dương tố cáo ông Tiến
Toán lấn chiếm đường giao thông nông thôn và rãnh thoát nước cho ngõ xóm,
không đồng ý Thông báo số 90/TB-UBND của UBND huyện Tam Dương ngày
05/5/2021 về việc không thụ lý giải quyết tố cáo, và cho rằng kết quả xác minh
và kết luận giải quyết tố cáo của Chủ tịch UBND xã Vân Hội thiếu chính xác nên
Chủ tịch UBND huyện Tam Dương phải thụ lý giải quyết tố cáo theo quy định
của pháp luật. Yêu cầu giải quyết hoàn trả lại đường giao thông nông thôn và rãnh
thoát nước cho ngõ xóm.
Sau khi xem xét nội dung đơn và thông tin tài liệu kèm theo, đơn của ông
Trần Văn Kiểm không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh.
Nội dung vụ việc của ông Trần Văn Kiểm đã được chủ tịch UBND huyện
Tam Dương giải quyết tại Thông báo số 90/TB-UBND ngày 05/5/2021 về việc
không thụ lý tố cáo. Trường hợp công dân có bằng chứng, tình tiết mới làm thay
đổi kết quả giải quyết thì làm đơn (kèm theo tài liệu, chứng cứ) gửi Chủ tịch
UBND huyện Tam Dương để đuợc xem xét, giải quyết theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT và PCT (phụ trách);
- CVP và PCVP (phụ trách);
- Ban Nội chính;
- Thanh tra tỉnh;
- UBND huyện Tam Dương;
- Lưu: VT, BTCD, HS.
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