
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Số:              /UBND-TD                    Thanh Hóa, ngày        tháng      năm 2020 

V/v trả lời, hướng dẫn 

ông Bùi Trọng Chuyên. 
  

                                      

                                      Kính gửi: Ông Bùi Trọng Chuyên, khu phố 9, 

                               Phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

                                          

 Việc ông Bùi Trọng Chuyên ở khu phố 9, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm 

Sơn khiếu nại Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của Chủ tịch 

UBND thị xã Bỉm Sơn đã được UBND tỉnh có Công văn số 3081/UBND-

TD ngày 13/3/2020 giao Sở Tài nguyên và Môi trường xác minh, kết luận, 

kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết.  

 Ngày 18/5/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 79/BC-

STNMT báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại của ông Bùi Trọng 

Chuyên, trong đó có nội dung: Tại Biên bản đối thoại ngày 22/4/2020, ông 

Bùi Trọng Chuyên khẳng định ông không khiếu nại về việc bồi thường, hỗ 

trợ về đất; ông chỉ khiếu nại về giá trị cây cối, hoa màu (bồi thường theo số 

lượng cây đã kiểm kê); nội dung khiếu nại về giá trị cây cối, hoa màu (bồi 

thường theo số lượng cây đã kiểm kê) không có trong Quyết định giải quyết 

khiếu nại lần đầu số 856/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của Chủ tịch UBND 

thị xã Bỉm Sơn. 

Như vậy, nội dung đơn ông Bùi Trọng Chuyên khiếu nại về giá trị cây 

cối, hoa màu (bồi thường theo số lượng cây đã kiểm kê) là nội dung khiếu 

nại mới, đang thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã Bỉm Sơn. Đề 

nghị ông Bùi Trọng Chuyên gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND thị xã 

Bỉm Sơn để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. 

UBND tỉnh trả lời, hướng dẫn để ông Bùi Trọng Chuyên biết và chấp 

hành theo quy định của pháp luật./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND thị xã Bỉm Sơn; 

- Lưu: VT, TD (T18689/5-20).                                                             
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