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THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh 
 

 

Theo đề nghị của công dân và căn cứ tính chất vụ việc, chiều ngày 

26/5/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh đã chủ trì 

tiếp một số công dân bị ảnh hưởng bởi dự án Chỉnh trang, phát triển đô thị và quy 

hoạch khu dân cư khối 2 phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. Tham dự tiếp công 

dân có: 

01. Bà Đoàn Thị Loan, Chánh Thanh tra tỉnh; 

02. Ông Bùi Văn Côi, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

03. Ông Nguyễn Sỹ Tân, Giám đốc Sở Xây dựng; 

04. Ông Lê Trí Thức, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn; 

05. Ông Dương Công Hiệp, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, kiêm 

Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh; 

06. Ông Hoàng Văn Thưởng, Phó trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh. 

 Kết quả tiếp cụ thể như sau: 

I. Ý KIẾN CỦA CÔNG DÂN 

Bà Vũ Bích Vân và 04 công dân bị ảnh hưởng bởi dự án Chỉnh trang, phát 

triển đô thị và quy hoạch khu dân cư khối 2 phường Vĩnh Trại trình bày: 

- Mới đây các công dân nhận được Văn bản số 584/TTCP-BTCDTW ngày 

23/4/2020 của Thanh tra Chính phủ phúc đáp văn bản xử lý đơn của UBND tỉnh 

Lạng Sơn, trong đó có đề cập đến Kết luận thanh tra số 2318/KL-TTCP ngày 

23/12/2019 của Thanh tra Chính phủ.  

- Để biết được nội dung kết luận thanh tra đối với dự án Chỉnh trang, phát 

triển đô thị và quy hoạch khu dân cư khối 2 phường Vĩnh Trại mà các công dân đang 

khiếu nại, tố cáo, đề nghị UBND tỉnh cung cấp cho các công dân: Kết luận số 

2318/KL-TTCP ngày 23/12/2019 và Thông báo số 289/TB-TTCP ngày 27/02/2020 

của Thanh tra Chính phủ. 

II. KẾT LUẬN 

Sau khi nghe công dân trình bày, ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách 

UBND tỉnh kết luận, chỉ đạo như sau: 

Kết luận thanh tra số 2318/KL-TTCP ngày 23/12/2019 và Thông báo kết luận 

thanh tra số 289/TB-TTCP ngày 27/02/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ về thanh 

tra trách nhiệm của UBND tỉnh Lạng Sơn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, 
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tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và quản lý đất đai (giai 

đoạn 01/01/2010 - 31/12/2017) có nhiều nội dung, liên quan đến nhiều tổ chức, cá 

nhân, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh, trong đó có dự án Chỉnh trang, phát triển đô thị 

và quy hoạch khu dân cư khối 2 phường Vĩnh Trại. 

Giao Thanh tra tỉnh trích sao nội dung liên quan đến dự án Chỉnh trang, phát 

triển đô thị và quy hoạch khu dân cư khối 2 phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn 

đã được nêu trong Kết luận thanh tra số 2318/KL-TTCP ngày 23/12/2019 và Thông 

báo kết luận thanh tra số 289/TB-TTCP ngày 27/02/2020 của Tổng Thanh tra Chính 

phủ để cung cấp cho đại diện các công dân trong buổi chiều ngày 27/5/2020. 

Chủ tịch UBND tỉnh thông báo kết quả tiếp công dân đột xuất để các cơ 

quan liên quan và công dân biết, thực hiện. 

(Thông báo này được công bố công khai tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ: http://www.langson.gov.vn/).  
 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                                     
- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành: Thanh tra tỉnh, Tài nguyên và MT,                                  

  Xây dựng;    

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh;  

- Ban TCD; TT Tin học-Công báo;                                                       

- Lưu: VT, HVT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

Dương Công Hiệp 
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