ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM THUẬN BẮC
Số: 2368 /UBND-NC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hàm Thuận Bắc, ngày 18 tháng 9 năm 2018

V/v giải quyết một số vấn đề liên
quan đến nội dung đơn phản ánh

Kính gửi:
- Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện;
- Trưởng Công an huyện.
Thực hiện Công văn mật số 263-CV/VPHU ngày 10/9/2018 của Văn phòng
Huyện ủy, về việc chuyển đơn của công dân. Nội dung đơn: Phản ánh một số cán bộ,
công chức của cơ quan Hạt Kiểm lâm, Công an huyện thuộc diện cán bộ luân chuyển,
tăng cường lên xã La Dạ công tác đã có các hành vi: Công an, Kiểm lâm thường
xuyên ăn nhậu, đánh bạc cùng các đối tượng bài bạc, dân làm rừng; Ông Hải- Trưởng
Công an xã La Dạ bảo kê tụ điểm đánh bạc (1 đêm chung 1 triệu đồng) (phô tô đơn
gửi kèm);
Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:
Giao trách nhiệm cho Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện và Trưởng Công an
huyện kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm (nếu có) các cán bộ, công chức của cơ
quan, đơn vị mình luân chuyển, tăng cường lên xã La Dạ công tác. Trên cơ sở đó, có
báo cáo gửi UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo.
Chậm nhất ngày 12/10/2018 có báo cáo kết quả gửi UBND huyện.
Yêu cầu Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện và Trưởng Công an huyện nghiêm
túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND huyện;
- Chánh, Phó Văn phòng (đ/c Đức);
- Lưu: VT, NCLương.
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