
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ NGHI SƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-TD  Nghi Sơn, ngày      tháng 9 năm 2022 

V/v ủy quyền tham gia tố 

tụng trong vụ án hành chính 

theo đơn khởi kiện của ông 

Lê Văn Sáng và giao tham 

mưu trình bày quan điểm giải 

quyết vụ án cho Tòa án tỉnh 

Thanh Hóa 

 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Phó Chủ tịch UBND thị xã; 

 

- Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa; 

 

- Phòng Tư pháp thị xã; 

 

- Ban Tiếp công dân thị xã. 

 

          UBND thị xã Nghi Sơn nhận được Thông báo về việc thụ lý vụ án hành 

chính sơ thẩm số 84/2022/TLST-HC ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Thanh Hóa, về việc khiếu kiện “Hủy quyết định hành chính trong 

lĩnh vực quản lý đất đai”. 

Người khởi kiện: Ông Lê Văn Sáng, sinh năm 1968; 

Địa chỉ: Thôn 6, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 

Người bị kiện: 

- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; 

- Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 

         Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

         - UBND xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa;  

         - Bà Nguyễn Thị Lâm; Địa chỉ: Thôn 6, xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa. 

         Nội dung người khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết:  

          1. Hủy Quyết định số 2579 /QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của Chủ tịch UBND 

thị xã Nghi Sơn; 

2. Hủy Quyết định số 7042/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của Chủ tịch UBND 

thị xã Nghi Sơn; 

3. Hủy Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hóa; 

4. Công nhận thửa đất số 188, tờ bản đồ số 182 là đất của gia đình ông và đủ 

điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật, 

diện tích đất bị thu hồi là đất ở. 



 2 

         Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn ủy quyền cho đồng chí Phạm Văn Nhiệm, 

Phó Chủ tịch UBND thị xã tham gia vào quá trình giải quyết toàn bộ vụ án, thực 

hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người bị kiện là Chủ tịch UBND thị xã theo 

quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015. 

         Giao phòng Tư pháp thị xã chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân thị xã 

chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan; tham mưu văn bản trình bày quan điểm giải 

quyết vụ án đối với nội dung khởi kiện nêu trên để cung cấp cho Tòa án nhân 

dân tỉnh Thanh Hóa, trước ngày 22/9/2022./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bà Lê Thị Phương Thanh, 

Thẩm phán TAND tỉnh; 

- Lưu: VT, TD. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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