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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN  
  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

 Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011; 

 Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;  

 Căn cứ đơn đề ngày 27/8/2021của ông Chu Thế San xin rút đơn khiếu nại đề 

ngày 10/5/2021; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Đình chỉ giải quyết đơn khiếu nại của ông Chu Thế San 

 Số căn cước công dân: 020055003986 cấp ngày 09/5/2021, do Cục quản lý 

hành chính về trật tự xã hội cấp. 

 Địa chỉ: Số 17, ngõ 715, đường Bà Triệu, tổ 1, khối 5, phường Đông Kinh, 

thành phố Lạng Sơn. 

Nội dung "Khiếu nại Quyết định số 962/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của 

UBND thành phố Lạng Sơn về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ do bị ảnh 

hưởng dự án đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài thuộc dự án cầu Thác Mạ (cầu 

17/10), yêu cầu xem xét kiểm tra lại phần diện tích đất của gia đình bị ảnh hưởng bởi 

dự án và cấp 01 ô tái định cư cho gia đình". Đã được UBND thành phố Lạng Sơn thụ 

lý tại Thông báo số 410/TB-UBND ngày 20/5/2021. 

Lý do đình chỉ: Ông Chu Thế San có đơn xin rút toàn bộ nội dung khiếu nại tại 

đơn đề ngày 10/5/2021 đã gửi UBND thành phố Lạng Sơn. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Chánh Thanh tra thành 

phố, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ 

đất thành phố; Chủ tịch UBND phường Đông Kinh và ông Chu Thế San chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh;          (B/c) 

- Thanh tra tỉnh; 

- Ban TCD tỉnh;  

- TT Thành ủy; 

- TT. HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Ban TCD TP (để niêm yết); 

- Trang TTĐT thành phố; 

- Thanh tra TP (2b); 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Hạnh 
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