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Gia Lai, ngày 06 tháng nàm 2019 

UBND TIN}I GIA LAI 

VAN PHONG 

S:% /VP-CNXD 
V/v kim tra, xCr I phàn ánh bài vi& 
"Gia Lai: Can b3 và nhán vien Binh 
doàn 15 xáy 44 can nhà tráiphép" 

KInhgiri: 

- Các s&: Xây dirng, Tãi nguyen và Môi tnr&ng. 

- UBND thãnh phô Pleiku. 

Uy ban nhân dan tinh nh.n cluqc Van ban s 4121BTT-PV ngày 26/8/20 19 
cüa Báo Thanh tra v vic dê ngh kiêm tra, lam rO và trã 1&i ni dung Báo Thaith 
tra s 67 ngày 20/8/2019 dang bài 'Gia La!: can b và n/ian viên Binh doàn 15 
xáy 44 can nhà tráiphép ". 

Xét Báo cáo so 442/BC-UBND ngày 30/8/2019 cüa UBND thânh ph 
Pleiku v vic báo cáo xtr 1 phán ánh cüa Báo Dan Vit. Uy ban nhân dan tinh 
tinh có kin nhu sau: 

1. Yêu câu UBND thânh ph Pie iku khân truang xcr 1 dirt dim tnrng 
hgp vi phm nêu trên theo dung quy djnh pháp 1ut vâ phân hi thông tin dn Báo 
Thanh tra, Báo Dan Vit. 

2. Giao Si Xây dirng chü trI, phôi hqp v&i S& Tài nguyen và Môi tr1.rmg 
và các cci quan cô lien quan kiêm tra hin trng, giám sat vic thirc hin các ni 

dung trên theo quy dlnh  và d xut UBND tinh xi;i xét xCr 1 trách nhim các sai 

phm (nu co). 

Van phông UBND tinh thông báo ' kin TJBND tinh, d nghj các sâ: Xãy 

dirng, Tài nguyen vã Môi tru&ng, UBND thành phô Pleiku trin khai thrc hin 

và báo cáo kt qua v UBND tinh tru&c ngày 21/9/2019.!. 

KF. CHANH VAN PHONG 
PHO CHANH VAN PHONG 

Noinhn: 
- Nhu trên (sao gCri kern các VB); 
- D/c Chi tjch và cc PCT.UBND tinh; 
- Birth doàn 15 (phôi hcrp); 
- Các sô NNPTNT, XD, GTVT, KHDT, TNMT; 
- D/c CVP và các PCVP UBND tinh; 
- Luu VT, KTTH, NL, CNXD. 



Q•V TRUONG 
pti TRACH BAO 

FHANH IRA CHINH P1-It) 

BAO THAN U TRA  
So: 4'42_/BIT-PV 

V/v LW rig/if clii dgo kié,n Ira. 
lain i-a và ii•á là! nç5i dung 

baa dáng 

CQN(; LIOA XA HQI (flU NGHLA VIJT NAM 
Oçk lip - Tu do - I-IanIiphñc 

 

Ha No!, ngày . tháiig/ nà,n 2019 

Kmnh gri: C1iü tjch IJBND tinh Gia Lai 

Báo Thauh tra s 67, ra ngày 20/08/2019 có bài: "Gia La!: Can bO và 

fl/la/I viên Binh doàn 15 xáy 44 can n/ia trói p/iép" phán ãnh, không nm trong 

din dUOrC cp dtt o chmnh sách, không dt dim theo tiéu chI chtn ditm 'üa Bo 

Quc phông, th nhung hang chiic can b, than viên... ducc lãnh do Binh doàn 

15 (thuc BO Quoc phông) dóng trén dja bàn TP Pleiku phé duyt và cap dt a 

chInh sách. 

Sau khi duçic cp dt, các can b I3inh doàn 15 dâ ãy dung trái phép 44 

cAn nhi. Mc dii d bj chmnh quyn dja phuong dng thi cong và yeu cu tho d, 

'  :ion I nArn trôi qua, nhün CiiL nhã vi pi1Lm hay gii day dä duoc hoà 

thién rt khang trang, ithu thách th(rc du Iun và pháp 1ut. 

Dé ighj Chü tjch UBND tinh Gia Lai clii dao cci quaii clurc nãng tiên 

hành kirn Ira, làni rô theo quy djnh cüa phap 1ut 'à thông báo kt qua cho Báo 

Thanh tra d trã 1i btn d9c theo quy djnh tii Di&u 39 Lut Báo chI nàni 201 7J- 

Noi 'i/ni,,: 
- Nhtr [ron: 
- Luti PV: V•F. 

FrãiiDàng Vinh 

KJ, quáxzr1xin 1/lông bc$o v dhi c/u: Báo Thanh tra, s 100 To Hiu, Ha DOng. HA Ni 
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