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       Kính gửi: Chủ tịch UBND huyện Chư Sê 

     

Thời gian vừa qua, ông Đỗ Văn Tý, cư trú tại thôn 1 xã Ia H’Lốp, huyện 

Chư Sê, tỉnh Gia Lai (số điện thoại liên hệ: 0384732027) liên tục gửi đơn đến 

UBND tỉnh với nội dung đề nghị UBND huyện Chư Sê xem xét, giải quyết khiếu 

nại của ông liên quan việc UBND huyện Chư Sê không thu hồi, bồi thường phần 

diện tích 61.8m2 nằm ngoài Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông.  

Liên quan đến vụ việc này, ngày 24/3/2021, Văn phòng UBND tỉnh đã 

thông báo ý kiến của UBND tỉnh tại văn bản số 4603/VP-BTCD về việc chuyển 

đơn của ông Đỗ Văn Tý đến UBND huyện Chư Sê để chỉ đạo, kiểm tra và giải 

quyết theo quy định. Đến nay UBND huyện Chư Sê vẫn chưa giải quyết dứt điểm 

vụ việc nên thời gian qua ông Đỗ Văn Tý thường xuyên đến các buổi tiếp công dân 

định kì của lãnh đạo tỉnh để phản ảnh vụ việc. 

Sau khi xem xét hồ sơ vụ việc, UBND tỉnh phê bình trách nhiệm của UBND 

huyện Chư Sê vì chậm trễ trong thụ lý, giải quyết dứt điểm đơn của công dân theo 

đúng quy định của pháp luật. UBND tiếp tục chuyển đơn (đề ngày 01/7/2021) của 

ông Đỗ Văn Tý đến Chủ tịch UBND huyện Chư Sê và yêu cầu Chủ tịch UBND 

huyện Chư Sê chỉ đạo kiểm tra, nhanh chóng giải quyết dứt điểm vụ việc, tránh 

tình trạng công dân khiếu kiện vượt cấp. Báo cáo kết quả xử lý vụ việc về UBND 

tỉnh trước ngày 30/8/2021 để biết, theo dõi.  

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông 

báo để UBND huyện Chư Sê biết, triển khai thực hiện (kèm bản sao đơn)./. 
 

Nơi nhận:                
- Như trên; 

- Ông Đỗ Văn Tý; 

- Các VP: Tỉnh Uỷ, Đoàn ĐBQH; HĐND tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đ/c Đông-PCT UBND tỉnh 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, BTCD. 

 

 
 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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