ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TAM DƯƠNG

Số: 90

/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tam Dương, ngày 05 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc không giải quyết lại tố cáo
Chủ tịch UBND huyện Tam Dương nhận được đơn tố cáo của ông Trần Văn
Kiểm ở thôn Vân Tập, xã Vân Hội, huyện Tam Dương đề ngày 04/8/2020 có nội
dung tố cáo ông Trần Trung Tiến ở thôn Vân Tập, xã Vân Hội có hành vi lấn chiếm
đường giao thông và rãnh thoát nước của thôn giáp với thửa ruộng 252(1), tờ bản đồ
số 01 của ông Trần Trung Tiến. Sau khi nhận được đơn, Chủ tịch UBND huyện đã
giao Thanh tra huyện xem xét xử lý tham mưu giải quyết đơn của ông Kiểm.
Ngày 05/5/2021, Thanh tra huyện có báo cáo số 05/BC-TTr về việc xử lý
đơn tố cáo của ông Trần Văn Kiểm ở xã Vân Hội. Theo đó, nội dung ông Trần Văn
Kiểm tố cáo ông Trần Trung Tiến đã có hành vi vi phạm pháp luật lấn chiếm
đường và mương tiêu thoát nước đã được Chủ tịch UBND xã Vân Hội giải quyết
theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật về giải quyết tố cáo, đã kết luận:
Nội dung tố cáo của ông Kiểm là không có cơ sở; và qua rà soát, xác minh, thu
thập hồ sơ, tài liệu, chứng cứ liên quan Thanh tra huyện không phát hiện tình tiết
mới, chứng cứ, tài liệu mới liên quan làm thay đổi kết quả giải quyết của Chủ tịch
UBND xã Vân Hội.
Chủ tịch UBND huyện Tam Dương không giải quyết lại vụ việc tố cáo của
ông Trần Văn Kiểm ở thôn Vân Tập, xã Vân Hội, huyện Tam Dương.
Lý do: Căn cứ Điểm a, Khoản 2 Điều 37 Luật tố cáo 2018: “ a) Trường hợp
việc giải quyết tố cáo trước đó là đúng quy định của pháp luật thì không giải quyết
lại vụ việc tố cáo, đồng thời thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người tố
cáo về việc không giải quyết lại”.
Vậy, thông báo để ông Trần Văn Kiểm được biết./.
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