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THÔNG BÁO
Kết luận của ông Nguyễn Tăng Bính, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi đối thoại công khai với
ông Nguyễn Trần Côi
Sáng ngày 30/9/2019 tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh (số 323 Đường
Phan Bội Châu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), ông Nguyễn Tăng
Bính – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND
tỉnh (được sự uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh) chủ trì đối thoại công khai
với ông Nguyễn Trần Côi.
Thành phần tham dự gồm: bà Phạm Thị Thu Trang, Phó Trưởng Đoàn
chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện: Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh
ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; ông
Lữ Ngọc Bình, Chánh Thanh tra tỉnh; ông Phí Quang Hiển, Phó Giám đốc Sở
Tài nguyên và Môi trường; ông Trương Minh Sang, Phó Chánh Văn phòng
kiêm Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh; ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư
Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Quảng Ngãi; ông Võ
Quang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi và các phòng, ban có liên
quan của UBND thành phố Quảng Ngãi; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
Phường Nguyễn Nghiêm; ông Nguyễn Trần Côi và phóng viên: Báo Quảng
Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi.
Sau khi nghe Phó Chánh Văn phòng kiêm Trưởng Ban Tiếp công dân
tỉnh tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần và công bố tóm tắt Quy chế đối
thoại, ông Nguyễn Tăng Bính – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ
tịch Thường trực UBND tỉnh nêu mục đích, yêu cầu của cuộc đối thoại;
Thanh tra tỉnh báo cáo tóm tắt quá trình giải quyết của các cấp chính quyền
liên quan đến việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Trần Côi; các ý kiến
trao đổi, kiến nghị, yêu cầu của Nguyễn Trần Côi trong đó tập trung vào nội
dung kiến nghị xem xét lại tính hợp lý, hợp pháp của Quyết định số 3179/QĐUB ngày 06/9/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh; báo cáo, giải trình, giải thích cụ
thể của Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc áp dụng pháp luật, thực tiễn
trong quá trình tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại của ông
Nguyễn Trần Côi; quan điểm của Thường trực Thành ủy Quảng Ngãi, UBND
thành phố Quảng Ngãi, phát biểu của bà Phạm Thị Thu Trang, Phó Trưởng
Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các thành viên tham dự
buổi đối thoại, ông Nguyễn Tăng Bính – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:
1. Mục đích buổi đối thoại hôm nay giữa UBND tỉnh với ông Nguyễn
Trần Côi là nhằm để kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các chứng cứ, kết quả giải

quyết từ trước đến nay; tuy nhiên, qua kết quả rà soát của các cơ quan chức
năng, địa phương liên quan, ý kiến trình bày của ông Nguyễn Trần Côi tại
buổi đối thoại thì vụ việc khiếu nại của ông Nguyễn Trần Côi không có tình
tiết, thông tin, tài liệu nào mới cần phải xem xét lại so với hồ sơ, kết quả đã
giải quyết trước đây.
Tại Thông báo số 52/TB-UBND ngày 05/3/2014 của UBND tỉnh về
việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại đã giải thích đầy đủ, rõ ràng các căn
cứ pháp lý, thực tiễn của Quyết định số 3179/QĐ-UB ngày 06/9/2001 của
Chủ tịch UBND tỉnh và được giải thích lại rõ ràng trong báo cáo của cơ quan
Thanh tra tỉnh tại buổi đối thoại.
2. Một lần nữa, khẳng định Quyết định số 3179/QĐ-UB ngày
06/9/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh là đúng pháp luật, phù hợp với thực tiễn
quản lý, bố trí sử dụng đất, thực hiện các chính sách đất đai tại địa phương và
đã có hiệu lực pháp luật; việc giải quyết vụ việc của ông Nguyễn Trần Côi
đảm bảo chặt chẽ, tuân thủ theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền luật định.
3. Tại buổi đối thoại các cơ quan liên quan đều thống nhất cao với việc
giải quyết của chính quyền các cấp trong vụ việc của ông Nguyễn Trần Côi
đảm bảo hợp lý, hợp pháp.
Nay, thông báo kết luận của ông Nguyễn Tăng Bính – Uỷ viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (được sự uỷ quyền
của Chủ tịch UBND tỉnh) tại buổi đối thoại công khai với ông Nguyễn Trần
Côi để các cơ quan, địa phương, cá nhân liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Văn phòng: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH tỉnh,
HĐND tỉnh;
- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành: Thanh tra, Tài nguyên và
Môi trường, Tư pháp, Công an;
- Báo Quảng Ngãi,
Đài PT - TH Quảng Ngãi;
- Thường trực: Thành ủy, HĐND thành phố
Quảng Ngãi;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Đảng ủy, UBND Phường Nguyễn Nghiêm;
- Ông Nguyễn Trần Côi (địa chỉ: số nhà
28/11 Đường Hùng Vương, Phường Nguyễn
Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi,
tỉnh Quảng Ngãi);
- VPUB: CVP, PCVP (NC, TD),
TCD, CBTH;
- Lưu: VT, NC555
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