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 ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

 
Số:       /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          TP. Hà Tĩnh, ngày       tháng 3 năm 2020 

  

THÔNG BÁO 

Công khai các nội dung liên quan đến việc giải tỏa hành lang,  

công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp 

Quốc lộ 1A, đoạn qua thị xã Hà Tĩnh (nay là thành phố Hà Tĩnh) 

 

 

Thực hiện Văn bản số 217/UBND-NC ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh về 

việc giao UBND thành phố công khai các nội dung liên quan đến giải tỏa hành 

lang Quốc lộ 1A (đoạn qua thành phố Hà Tĩnh) theo ý kiến kết luận, chỉ đạo của 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 

337/TB-VPCP ngày 21/9/2019 của Văn phòng Chính phủ và Văn bản số 

5865/BTNMT-TTr ngày 08/11/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về triển 

khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ đối với việc giải quyết 

khiếu nại, tố cáo của bà Trịnh Thị Liên và một số hộ dân thành phố Hà Tĩnh.  

Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu và kết luận các đoàn rà soát của Chính phủ, UBND 

thành phố Hà Tĩnh thông báo công khai một số nội dung sau: 

1. Về chính sách pháp luật của Nhà nước được áp dụng tại thời điểm 

giải tỏa hành lang để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A, đoạn qua 

thị xã Hà Tĩnh (nay là thành phố Hà Tĩnh) giai đoạn 1992 - 4/1994 

- Về chủ trương giải tỏa hành lang: 

Thực hiện Nghị định số 203/HĐBT ngày 21/12/1982 của Hội đồng Bộ 

trưởng về việc ban hành Điều lệ bảo vệ đường bộ và Quyết định số 06/QĐ-CT 

ngày 03/01/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về thực hiện Nghị định 

203/HĐBT; Quyết định số 1989/QĐ-UB ngày 26/9/1989 của UBND tỉnh Nghệ 

Tĩnh quy định chỉ giới xây dựng các tuyến đường chính ở thị xã Hà Tĩnh, trong 

đó ghi rõ “Chỉ giới xây dựng 41m, tim đường lấy theo tim đường nhựa hiện nay 

do Bộ Giao thông quản lý”; Văn bản số 295 VP/UB ngày 09/12/1991 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc cắm mốc dọc tuyến Quốc lộ 1A theo quy định mốc chỉ dưới 

hành lang đường bộ đoạn qua thị xã Hà Tĩnh (từ cầu Cày đến cầu Phủ) là 41m.  

- Thời điểm thực hiện giải tỏa hành lang: 

Thực hiện Công điện số 11/CĐ-UB ngày 28/02/1992 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc tiếp tục giải tỏa hành lang đường bộ theo Nghị định số 

203/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng; ngày 24/3/1992, UBND thị xã Hà Tĩnh ban 

hành Thông báo về việc dời dọn nhà cửa, lều quán, cây cối ra khỏi chỉ giới xây 

dựng (41m) đã được UBND tỉnh Nghệ Tĩnh quy định tại Quyết định số 1989/ 

QĐ-UB ngày 26/9/1989; theo đó UBND thị xã Hà Tĩnh đã tổ chức kiểm đếm, 

tính toán đền bù nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối nằm trong phạm vi giải tỏa. Đến 

tháng 4/1992, UBND thị xã Hà Tĩnh đã gửi các thông báo về việc yêu cầu dời 
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dọn giải tỏa Quốc lộ 1A đến từng hộ dân và tiến hành các đợt giải tỏa theo kế 

hoạch.  

Do việc chấp hành giải tỏa chưa triệt để nên ngày 05/11/1993 lãnh đạo 

UBND tỉnh đã tổ chức làm việc với Chủ tịch UBND thị xã Hà Tĩnh để đôn đốc 

công tác giải tỏa hành lang giao thông Quốc lộ 1A (đoạn qua thị xã Hà Tĩnh). 

Căn cứ kết luận tại cuộc họp nêu trên, ngày 08/11/1993, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban 

hành Quyết định số 1344/QĐ-UBND về việc giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A từ 

Nam cầu Cày đến bắc cầu Phủ, với phạm vi giải phóng mặt bằng theo chỉ giới 

xây dựng 41m, yêu cầu thị xã Hà Tĩnh phải thực hiện xong trong tháng 11/1993.  

- Việc áp dụng chính sách pháp luật về đất đai:  

Việc tổ chức giải tỏa hành lang Quốc lộ 1A giai đoạn năm 1992 đang áp 

dụng Luật Đất đai năm 1987, Nhà nước không quy định đền bù về đất, do vậy 

UBND thị xã Hà Tĩnh không thực hiện việc thu hồi đất mà chỉ kiểm kê tài sản, 

cây cối trên đất của các hộ bị ảnh hưởng. Những hộ sau khi giải tỏa theo chỉ giới 

xây dựng nếu không còn đất để ở hoặc diện tích đất ở còn lại sau khi giải tỏa nhỏ 

hơn 80m
2
 hoặc lớn hơn 80m

2
 nhưng hình thể thửa đất còn lại không thể xây dựng 

được căn hộ để ở thì được giao đất ở mới tại nơi khác.  

Việc giao đất ở mới thực hiện theo quy định tại Điều 34, Điều 35, Khoản 5 

Điều 49 Luật Đất đai năm 1987; Khoản 3 và Điểm c, Khoản 5 Điều 28 Nghị định 

số 30/HĐBT ngày 23/3/1989 của Hội đồng Bộ trưởng về thi hành Luật Đất đai; 

Điểm b Khoản 2 Điều 5 của Quyết định số 936 ngày 25/8/1992 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc ban hành quy định tạm thời về giao đất, thu hồi đất “Hộ bám 

đường phố chính, quốc lộ, tỉnh lộ, khu trung tâm chỉ giao không quá 100m2 đất 

ở”. Theo thống kê của UBND thị xã Hà Tĩnh thì trong đợt giải tỏa này có 15 hộ 

diện tích đất còn lại không đủ để ở đã được UBND thị xã cấp 17 suất đất ở mới 

(có 02 hộ được cấp 02 suất vì có con đã lập gia đình riêng, cùng chung sống).  

- Việc kiểm kê, đền bù tài sản, vật kiến trúc, cây cối trên đất:  

Để thực hiện việc giải tỏa hành lang theo nội dung Quyết định số 06/QĐ-

CT ngày 03/01/1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về thực hiện Nghị định số 

203/HĐBT và chỉ giới quy định tại Quyết định số 1989/QĐ-UB ngày 26/9/1989 

của UBND tỉnh Nghệ Tĩnh. Ngày 04/3/1992, UBND thị xã Hà Tĩnh đã ban hành 

Quyết định số 102 QĐ/UB về thành lập Ban kiểm đếm đền bù thiệt hại trong việc 

giải tỏa Quốc lộ 1A, Ban giải tỏa hành lang Quốc lộ 1A đã lập biên bản xác định 

khối lượng và tính giá trị đền bù nhà cửa, cây cối, vật kiến trúc đối với từng hộ 

dân, nhiều hộ dân đã ký xác nhận vào biên bản và nhận tiền đền bù. Công tác 

kiểm kê tài sản, cây cối và vật kiến trúc có trên đất được thực hiện trên toàn tuyến 

từ cầu Cày đến cầu Phủ trong phạm vi 41m. Từ tháng 02 đến tháng 7 năm 1992, 

thị xã Hà Tĩnh đã thực hiện xong việc kiểm kê và tiến hành áp giá đền bù cho 136 

hộ gia đình và tổ chức bị ảnh hưởng, với tổng số tiền được áp giá, chi trả là 

1.001.926.000 đồng.  

- Căn cứ để áp giá đối với tài sản, vật kiến trúc và cây cối bị ảnh hưởng: 

Do thời gian thực hiện giải tỏa hành lang Quốc lộ 1A, giai đoạn năm 1992 

được thực hiện trong điều kiện tỉnh Hà Tĩnh mới tái lập, UBND tỉnh Hà Tĩnh 
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chưa xây dựng được đơn giá đền bù tài sản trên đất khi nhà nước tổ chức giải 

phóng mặt bằng, nên đã áp dụng đơn giá theo quy định tại Quyết định số 

738/QĐ-UB ngày 10/4/1988 của UBND tỉnh Nghệ Tĩnh (cũ) để tính toán đền bù 

cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Việc áp dụng đơn giá này đã được các cơ quan 

Trung ương rà soát, thống nhất với chính sách nêu trên của tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Việc xử lý sai phạm đối với cán bộ có liên quan đến công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 1A 

đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 1997-1999 (trong đó có liên quan đến đoạn 

đi qua thành phố). 

Đầu năm 1999, thông qua công tác điều tra, nắm tình hình địa bàn và dự án 

trọng điểm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện một số  

vi phạm của Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án khôi phục Quốc lộ 

1A đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh (dự án này do Ngân hàng thế giới tài trợ vốn và Ban 

Quản lý dự án Bộ Giao thông Vận tải thực hiện - gọi tắt là dự án WB2 do PMU1 

thực hiện) nên đã lập chuyên án đấu tranh và thu thập chứng cứ. Sau 04 tháng 

điều tra, ngày 31/5/1999 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định 

khởi tố vụ án hình sự về các tội: “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản 

lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Thiếu 

trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Tham ô tài sản XHCN” và “Lợi dụng 

chức vụ, quyền hạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản XHCN”; đồng thời ban hành các 

quyết định khởi tố bị can đối với:  

(1) Nguyễn Duy Thanh, sinh ngày 14/9/1964, Cán bộ cục đầu tư và phát 

triển Hà Tĩnh, thành viên Tổ thường trực Ban giải phóng mặt bằng tỉnh về 02 tội: 

“Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm 

trọng” và “Nhận hối lộ”. 

(2) Trương Liễu, sinh ngày 22/7/1948, Quyền Giám đốc Công ty Quản lý 

Công trình đô thị Hà Tĩnh, thành viên Ban giải phóng mặt bằng thị xã Hà Tĩnh về 

02 tội: “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả 

nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ”. 

(3) Trần Trọng Cầu, sinh ngày 12/4/1949, Trưởng phòng Giao thông công 

nghiệp, kiêm Phó Trưởng Ban giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1, thị xã Hồng Lĩnh 

về 03 tội: “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả 

nghiêm trọng”, “Tham ô tài sản XHCN” và “Nhận hối lộ”. 

(4) Trần Hậu Nghĩa, sinh ngày 17/9/1966, cán bộ Sở Địa chính tỉnh (nay là 

Sở Tài nguyên & Môi trường) - thành viên Tổ thường trực Ban giải phóng mặt 

bằng tỉnh về 02 tội: “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây 

hậu quả nghiêm trọng” và “Nhận hối lộ”. 

5) Nguyễn Đức Khanh, sinh ngày 25/4/1953, cán bộ địa chính phường Bắc 

Hồng – thị xã Hồng Lĩnh, thành viên Ban giải phóng mặt bằng phường về tội 

“Nhận hối lộ”. 

Đến ngày 10/11/1999, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã 

kết thúc điều tra vụ án, ban hành kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án sang 

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đề nghị truy tố các bị can theo các tội danh 
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đã khởi tố nêu trên. Ngày 16/3/2000, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã 

ban hành cáo trạng số 19/KSDT truy tố ra trước Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để 

xét xử sơ thẩm đối với các bị can: Nguyễn Duy Thanh, Trương Liễu, Trần Hậu 

Nghĩa, Trần Trọng Cầu, Nguyễn Đức Khanh về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền 

hạn trong khi thi hành công vụ” được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 221 

Bộ luật Hình sự năm 1985, được sửa đổi bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Bộ luật Hình sự đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 

thông qua ngày 12/8/1991 và ngày 22/12/1992. Ngày 30/3 và 31/3/2000, Tòa án 

nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm (ban hành Bản án số 

16/HSST), quyết định: 

- Xử phạt: Nguyễn Duy Thanh 36 tháng tù giam; Trần Hậu Nghĩa 24 tháng 

tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng; Trương Liễn 24 tháng tù cho 

hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng; Trần Trọng Cầu 12 tháng tù cho 

hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng; Nguyễn Đức Khanh bị xử phạt cảnh 

cáo. 

- Về trách nhiệm dân sự: Buộc các bị cáo phải bồi thường để sung công quỹ 

nhà nước, cụ thể: Nguyễn Duy Thanh: 74.000.000 đồng; Trương Liễu: 

15.000.000 đồng; Trần Hậu Nghĩa: 19.000.000 đồng; Trần Trọng Cầu: 6.650.000 

đồng; Nguyễn Đức Khanh: 1.980.000 đồng. 

Tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền những người liên quan đã nộp, 

gồm: Đặng Văn Hiển: 9.000.000 đồng; Lê Minh Thông: 2.800.000 đồng; Nguyễn 

Ngọc Chính: 8.558.000 đồng; Đậu Hữu Thân: 7.110.000 đồng; Nguyễn Hào 

Quang: 1.000.000 đồng. 

Căn cứ Bản án nêu trên, Tòa án nhân dân tỉnh ban hành các Quyết định: (1) 

Số 70/THA ngày 03/5/2000 thi hành án phạt tù đối với Nguyễn Duy Thanh; (2) 

số 72/THA ngày 04/5/2000 thi hành án phạt tù cho hưởng án treo đối với Trương 

Liễu; (3) số 73/THA ngày 04/5/2000 thi hành án phạt tù cho hưởng án treo đối 

với Trần Hậu Nghĩa; (4) số 74/THA ngày 04/5/2000 thi hành án phạt tù cho 

hưởng án treo đối với Trần Trọng Cầu. Riêng đối với bị cáo Nguyễn Đức Khanh 

do bị xử phạt cảnh cáo nên không ra quyết định thi hành án. 

 Các bị cáo Nguyễn Duy Thanh, Trương Liễu, Trần Hậu Nghĩa, Trần Trọng 

Cầu, Nguyễn Đức Khanh đã chấp hành và thực hiện xong toàn bộ nghĩa vụ về án 

phí và khoản tiền bồi thường để sung công quỹ Nhà nước theo nội dung bản án 

đã tuyên. 

Bên cạnh xử lý hình sự, trong vụ án nêu trên còn có một số đối tượng có sai 

phạm nhưng chưa đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự, nên các địa phương 

và các cơ quan đã xử lý kỷ luật về đảng và hành chính, cụ thể như sau: 

-  Về xử lý kỷ luật Đảng: Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Hà Tĩnh (nay là 

thành phố Hà Tĩnh) đã xử lý kỷ luật về đảng theo thẩm quyền: (1) Kỷ luật với 

hình thức Cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hà Tĩnh và Ủy viên 

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đại Nài đối với ông Nguyễn Hồng Ninh, nguyên Chủ 

tịch UBND xã Đại Nài; (2) Xử lý  kỷ luật với hình thức Cách chức Ủy viên Ban 

Chấp hành Đảng bộ xã Đại Nài đối với ông Bùi Hữu Sơn, nguyên Phó Chủ tịch 
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UBND xã Đại Nài; (3) Xử lý với hình thức Khiển trách đối với ông Trần Đình 

Hồng, nguyên Chủ tịch UBND thị xã Hà Tĩnh; (4) Khai trừ ra khỏi Đảng đối với 

ông Trương Liễu, Quyền Giám đốc Công ty quản lý đô thị.  

- Về xử lý kỷ luật hành chính: UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định 

số 188/QĐ-UBND ngày 12/02/2001 xử lý kỷ luật với hình thức Cảnh cáo đối với 

ông Lê Quốc Tử, Trưởng Ban Thanh tra giao thông vận tải, nguyên Tổ trưởng 

thường trực Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A. 

 Một số cán bộ bị kết án, cán bộ lãnh đạo ở các xã, phường đã tự thôi việc  

và các chức vụ ở địa phương; một số cán bộ khác đều được cơ quan hoặc ngành 

xử lý kỷ luật hành chính theo quy định. 

3. Về sử dụng số tiền sai phạm liên quan đến lập hồ sơ bồi thường đất 

nông nghiệp (70% để lại ngân sách xã) và số tiền bồi thường nhà cửa, cây cây 

cối, vật kiến trúc (theo bản án số 16/HSST ngày 30,31 năm 2000). 

Việc bồi thường, giải tỏa mặt bằng mở rộng Quốc lộ 1A theo dự án PMU1, 

đoạn đi qua Thị xã Hà Tĩnh (nay là thành phố Hà Tĩnh) có 28 hộ được đền bù 

tiền nhà cửa, cây cối, vật kiến trúc trên đất hành lang, có trong băng hình lưu lại 

của Ban dự án PMU1(đợt 1) và 163 hộ được đền bù đất nông nghiệp thuộc các 

phường, xã: Đại Nài, Thạch Phú, Thạch Linh và Thạch Trung, Nam Hà, Bắc Hà. 

Theo Kết luận tại Bản án số 16/HSST ngày 30/3 và 31/3/2000 của Tòa án nhân 

dân tỉnh có 02 xã, phường sai phạm liên quan đến việc lập hồ sơ bồi thường giải 

tỏa hành lang Quốc lộ 1A, cụ thể như sau:                                                              

- Xã Đại Nài (nay là phường Đại Nài):  

+ Đã lập 05 hồ sơ đền bù nhà cửa cây cối vật kiến trúc trên đất hành lang 

và được bồi thường với số tiền 183.000.000 đồng, trong đó trích lại Ban giải 

phóng mặt bằng thị xã 44.180.000 đồng (số tiền này đã được chi cho các hoạt 

động của Ban giải phóng mặt bằng). Số tiền còn lại là 138.820.000 đồng đã được 

Ban giải phóng mặt bằng chuyển cho ngân sách xã Đại Nài. Do các hồ sơ này lập 

trên diện tích đã bị giải tỏa theo Nghị định số 36/CP ngày 29/5/1995 của Chính 

phủ, nên xã Đại Nài không chi trả cho các hộ dân mà để lại ngân sách xã quản lý, 

sử dụng. 

+ Việc sử dụng số tiền trên của UBND xã Đại Nài: Ngày 28/6/1998, 

UBND xã Đại Nài đã có Văn bản số 03.TT, đề xuất UBND thị xã Hà Tĩnh cho 

phép giữ lại để đầu tư cơ sở hạ tầng cho địa phương và đã được Thường trực Thị 

ủy, HĐND, UBND thị xã đồng ý (thể hiện tại Văn bản số 14/CV. GPMB ngày 

26/6/1999 của UBND thị xã). Số tiền trên đã được xã sử dụng để xây dựng công 

trình đường giao thông trục chính xã từ múi đường 26/3 đến hết tổ dân phố 9 

(nay là đường Lê Duy Điếm) và công trình đường giao thông từ Núi Nài đến khối 

phố 10 (nay là đường Bùi Cẩm Hổ). 

- Đối với xã Thạch Phú (nay là phường Hà Huy Tập):  

+ Đã lập 06 hồ sơ đất nông nghiệp, được bồi thường với số tiền là 

21.032.000 đồng, do những hồ sơ trên lập sai quy định (lập hồ sơ cá nhân trên 

phần đất công ích của xã quản lý) nên UBND xã Thạch Phú không thực hiện việc 
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trích 30% chi trả cho các hộ dân mà toàn bộ số tiền này đã chuyển về ngân sách 

xã Thạch Phú (100%). 

+ Về việc sử dụng số tiền trên:  Ngày 19/8/1998, UBND xã Thạch Phú có 

Tờ trình số 02 gửi UBND thị xã về việc xin số tiền trên để sử dụng vào việc đầu 

tư, sửa chữa các công trình và đã được Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND thị 

xã đồng ý (thể hiện tại Văn bản số 14/CV. GPMB ngày 26/6/1999 của UBND thị 

xã).  Số tiền trên đã được xã dùng để làm đường từ sân bóng của xã đến đường 

Phú Hào hiện nay. 

4. Việc thi công đường ống cấp nước năm 2012 

Năm 2012, thực hiện Dự án hệ thống cấp nước thành phố Hà Tĩnh và vùng 

phụ cận (giai đoạn 2), dự án sử dụng vốn vay Ngân hàng thế giới (WB), được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3609/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 do 

Công ty TNHH MTV cấp nước và xây dựng Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Dự án này 

không thu hồi đất của các hộ gia đình mà chỉ xây dựng trên phạm vi làm mương 

thoát nước đã được giải tỏa đền bù giai đoạn 1992 - 4/1994; vì vậy không xem 

xét đến việc tính toán bồi thường đất đối với các hộ gia đình, chỉ hỗ trợ dời dọn 

tài sản, vật kiến trúc trên đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng. 

Vậy UBND thành phố Hà Tĩnh thông báo công khai các nội dung nêu trên để 

bà Trịnh Thị Liên và các hộ dân thành phố Hà Tĩnh có tên trong đơn gửi Thủ tướng 

Chính phủ được biết. Đồng thời yêu cầu UBND các xã, phường tiếp tục tuyên truyền 

trên hệ thống loa truyền thanh xã, phường; thông báo tại các cuộc họp thôn, tổ dân 

phố và giải thích cho công dân rõ, nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình chấp hành 

nghiêm túc các quyết định giải quyết của UBND tỉnh, Kết luận của Thanh tra Chính 

phủ và Thông báo của Văn phòng Chính phủ./. 

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);  

- UBND tỉnh (báo cáo);    

- Ban Nội chính, UBKT Tỉnh ủy; 

- Các sở, ngành cấp tỉnh: Tài nguyên và Môi trường, Tư 

pháp, Nội vụ, Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án 

nhân dân, Thanh tra, Văn phòng  Đoàn ĐBQH - HĐND 

và UBND, Ban Tiếp công dân; 

- Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố, 

Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, 

UBKT Thành ủy;    

- Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc và Trưởng các đoàn 

thể thành phố;  

- Các phòng, ban, ngành thành phố: Văn phòng HĐND-

UBND, Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, 

Quản lý đô thị, Nội vụ, Ban Bồi thường, hỗ trợ và TĐC, 

Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, 

Trung tâm Văn hóa truyền thông, Ban tiếp công dân; 

- UBND các xã, phường có hộ dân khiếu nại; 

- Bà Trịnh Thị Liên và các hộ dân có đơn khiếu nại; 

- Lưu: VT, TTr. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

        Lê Quang Đức 
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