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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các vụ việc  

Tổ công tác 656 đã họp ngày 12/12/2019 
 

 

Sau khi xem xét Báo cáo kết quả cuộc họp ngày 12/12/2019 của Tổ công 

tác thành lập tại Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Báo cáo số 143/BC-BPGV ngày 11/12/2019 của Bộ phận giúp việc 

về kết quả kiểm tra, rà soát vụ việc ông Trịnh Chắn Hính, trú tại nhà số 8, 

ngõ 641 (ngõ 24 cũ), đường Bà Triệu, khối 4, phường Đông Kinh, thành phố 

Lạng Sơn, đề nghị Nhà nước bồi thường do bị thu hồi đất để xây dựng trụ 

sở Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Tư pháp. 

 Kết luận: 

- Qua kết quả kiểm tra, rà soát cho thấy, vụ việc khiếu nại của ông Trịnh 

Chắn Hính đã được giải quyết đúng pháp luật, hết thẩm quyền; ông Hính yêu 

cầu được giao 02 ô đất tái định cư là không có căn cứ. 

- Giao Tổ công tác 656 tổ chức đối thoại với ông Trịnh Chắn Hính và bà 

Trịnh Thị Dền, qua đó phân tích, giải thích về việc khiếu nại yêu cầu được giao 

đất tái định cư, yêu cầu tăng mức trợ cấp hàng tháng đối với ông Hính là không 

có căn cứ để giải quyết. Nếu ông Hính không nhất trí thì Tổ công tác đề xuất với 

Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến Thanh tra Chính phủ về việc ban hành 

thông báo chấm dứt giải quyết vụ việc. 

 - UBND thành phố Lạng Sơn tiếp tục quan tâm đến hoàn cảnh khó khăn 

của ông Hính, do là người khuyết tật nặng cao tuổi trên địa bàn; đồng thời tăng 

cường tuyên truyền vận động công dân chấm dứt khiếu kiện. 

2. Báo cáo số 146/BC-BPGV ngày 11/12/2019 về kết quả kiểm tra, rà 

soát đơn của ông Lưu Đình Nhương, trú tại khu Hòa Bình, thị trấn Lộc 

Bình, huyện Lộc Bình, không đồng ý với Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 

17/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại của ông 

Nhương. 

Kết luận: 

- Giao Tổ công tác 656 tổ chức đối thoại với ông Lưu Đình Nhương, 

khẳng định việc ông Nhương khiếu nại yêu cầu được cấp Giấy CNQSD đất và 

đền bù tài sản trên diện tích 243,2m
2
 đất đã được Chủ tịch UBND huyện Lộc 

Bình và Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết, đến nay qua rà soát lại cho thấy việc 
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giải quyết là đúng quy định của pháp luật. Qua đối thoại nếu ông Nhương không 

đồng ý thì Tổ công tác đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh ban hành thông báo 

chấm dứt thụ lý giải quyết vụ việc. 

- Đối với Giấy CNQSD đất đã cấp cho 07 hộ gia đình: Để ổn định tình 

hình, trước mắt gi  nguyên các Giấy CNQSD đất đã cấp. Giao UBND huyện 

Lộc Bình xem x t việc cấp lại Giấy CNQSD đất theo đúng quy định của pháp 

luật vào thời điểm thích hợp. 

Chủ tịch UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.    

 
 

Nơi nhận:                                                                             

- BT, PBT TT Tỉnh ủy;                                            

- CT, PCT HĐND tỉnh;                                                     

- CT, PCT UBND tỉnh; 

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

- Các Ban đảng: Nội chính, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 

- UBMT TQ VN tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; 

- Các Sở, ngành: Thanh tra tỉnh, Tài nguyên và MT,  

Xây dựng, Tư pháp, Lao động – Thương binh và XH; 

- UBND thành phố Lạng Sơn và UBND huyện Lộc 

Bình; 

- C, PVP UBND tỉnh; Ban TCD, TH;                                                                             

- Lưu: VT, DCH 

TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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