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Số: 27/BTCD-XLĐ 
V/v chuyển đơn tố cáo của công 

dân 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

Cao Bằng, ngày 24 tháng 8 năm 2021 

 

                              Kính gửi:  

- Chủ tịch UBND phường Ngọc Xuân, thành 

phố Cao Bằng; 

- Chủ tịch UBND phường Hợp Giang, thành 

phố Cao Bằng. 

 

Ban Tiếp công dân tỉnh nhận được đơn tố cáo của công dân, tố cáo bà 

Hoàng Thị Thanh Hà (hiện nay là công chức địa chính phường Hợp Giang, thành 

phố Cao Bằng). Năm 2013, khi bà Hoàng Thị Thanh Hà đang là công chức địa 

chính phường Ngọc Xuân đã có hành vi trái pháp luật: Tự ý viết đơn đề nghị đăng 

ký biến động về quyền sử dụng đất của công dân, rồi ký giả họ tên của công dân 

vào đơn (nội dung chi tiết nêu trong đơn gửi kèm theo). 

Căn cứ quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 12 Luật Tố cáo năm 2018, quy 

định về thẩm quyền giải quyết tố cáo: “Trường hợp người bị tố cáo đã chuyển 

công tác sang cơ quan, tổ chức khác mà không thuộc trường hợp quy định tại 

điểm a và điểm b khoản này thì do người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý người 

bị tố cáo tại thời điểm có hành vi vi phạm pháp luật chủ trì giải quyết; người đứng 

đầu cơ quan, tổ chức đang quản lý người bị tố cáo phối hợp giải quyết”. 

Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đơn tố cáo của công dân đến Chủ tịch UBND 

phường Ngọc Xuân, phối hợp với Chủ tịch UBND phường Hợp Giang kiểm tra, 

xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả với Chủ tịch 

UBND tỉnh qua Ban Tiếp công dân tỉnh./.  

(Chuyển kèm theo đơn và tài liệu liên quan) 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (đ/c Thảo); 
- LĐVP (đ/c Hoàn);  

- UBND thành phố; 

- Người tố cáo; 

- Lưu: VT, BTCD. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Mã Lê Khanh 
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