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Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 8/2018 
 

 

Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 15/8/2018 tại Trụ sở Tiếp công dân của 
tỉnh, ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, được Chủ tịch UBND tỉnh ủy 
quyền đã chủ trì tiếp công dân định kỳ. Tham dự tiếp công dân có: 

01. Bà Ngàn Phương Loan, Đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 
Lạng Sơn; 

02. Ông Tô Hùng Khoa, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội 
đồng nhân dân tỉnh; 

03. Ông Đàm Danh Huỳnh, Phó Trưởng Ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

04. Bà Đinh Thị Thu, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh; 

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

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

07. Ông Nguyễn Kim Tiến, Giám đốc Sở Xây dựng; 

08. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; 

09. Ông Hoàng Văn Quý, Phó Chánh Văn Phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban 
Tiếp công dân tỉnh; 

10. Ông Nguyễn Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn; 

11. Ông Trần Đức Thọ, Trưởng Ban Tiếp công dân thành phố Lạng Sơn; 

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

I. KẾT QUẢ CHUNG 

Trong ngày đã tiếp 11 lượt công dân đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đề đạt 
nguyện vọng, trong đó công dân và vụ việc thuộc các huyện, thành phố: Lạng Sơn, Bình 
Gia, Đình Lập và Cao Lộc. 

Có 02 vụ việc đông người, gồm 05 công dân đại diện cho một số hộ gia đình bị 
ảnh hưởng bởi dự án Chỉnh trang, phát triển đô thị và quy hoạch khu dân cư khối 2 
phường Vĩnh Trại khiếu nại, thắc mắc liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, giải 
phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án; 05 công dân đại diện cho một số hộ 
dân thôn Bản Duộc, xã Hòa Bình, huyện Bình Gia đề nghị xem xét giải quyết một số 
nội dung liên quan đến việc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu đất Thùng 
Cải - Cóc Hóp, thôn Bản Duộc, huyện Bình Gia cho một số hộ trú tại xã Long Đống, 
huyện Bắc Sơn. 

II. KẾT QUẢ TIẾP TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ 
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01. Bà Nguyễn Xuân Hương, địa chỉ: Số 270 đường Bà Triệu, phường Vĩnh 
Trại, thành phố Lạng Sơn trình bày: Đề nghị trả lời việc ông Nguyễn Văn Dũng bị thu 
hồi 104,3m2 đất ở trên đất có công trình, vật kiến trúc và tại thời điểm nhà nước thu hồi 
thì ông Dũng, cháu Phương đang sinh sống. Vậy ông Dũng, cháu Phương có đủ điều 
kiện để được hưởng các chính sách như các hộ bị thu hồi đất tại Dự án không? Nhà 
nước thu hồi lại ô đất số 01 đã giao cho cháu Phương theo Quyết định số 3804/QĐ-
UBND ngày 21/12/2012 có thấu tình đạt lý không? cháu Phương thiếu điều kiện gì để 
được giao ô đất số 01, đề nghị UBND thành phố hướng dẫn để cháu Phương hoàn 
thiện đầy đủ hồ sơ để được giao lại ô đất số 01. 

Kết luận:  

- Vụ việc của ông Nguyễn Xuân Phương đã được Chủ tịch UBND tỉnh giải 
quyết theo quy định của pháp luật. Nếu không đồng ý, ông Phương có quyền khởi 
kiện tại cơ quan Tòa án theo quy định. 

- Giao UBND thành phố kiểm tra, rà soát việc giải quyết, trả lời các đơn đề 
ngày 25/9/2017 và ngày 18/01/2018 của bà Hương. Những nội dung chưa trả lời bà 
Hương thì trả lời theo quy định, những nội dung đã trả lời đề nghị bà Hương chấp 
hành. 

02. Bà Vũ Bích Vân và 05 công dân, đại diện cho một số hộ gia đình 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 trình bày: Tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh 
với các công dân ngày 13/6/2018, có 02 nội dung UBND tỉnh đã giao UBND thành 
phố kiểm tra, rà soát lại, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương thực hiện. Dự án có 
nhiều sai phạm như sử dụng đất không đúng mục đích, thu hồi đất ngoài dự án, bồi 
thường thiếu diện tích đất..., đề nghị kiểm tra, xem xét giải quyết quyền lợi cho các 
hộ dân. 

Kết luận: 

 Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, UBND thành phố đã kiểm tra, rà 
soát và có Báo cáo số 58/BC-UBND ngày 13/7/2018. Ngày 06/8/2018 Chủ tịch 
UBND tỉnh đã chủ trì buổi họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch để xem xét Báo cáo số 58/BC-
UBND ngày 13/7/2018 của UBND thành phố và đã có Kết luận số 364/TB-UBND 
ngày 10/8/2018. 

 Yêu cầu UBND thành phố khẩn trương thực hiện.  

03. Bà Dương Thị Nhịt, trú tại Khối 9, phường Đông Kinh, thành phố Lạng 
Sơn trình bày:  

Không đồng ý với Thông báo số 182/TB-UBND ngày 18/5/2017 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc chấm dứt giải quyết khiếu nại của các ông Trình A Đô, Trình A 
Ve, Trình A Khê; các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra rà soát vụ việc 
tranh chấp đất đai giữa bà Mè với ông Trình A Hộc (là bố đẻ của các ông Ve, Đô, 
Khê) đã căn cứ vào Biên bản ngày 20/3/2000 và biên bản ngày 02/4/1992 là không 
đúng. Đề nghị xem xét lại. 
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Kết luận: Ngày 13/8/2018 Chủ tịch UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Thanh 
tra tỉnh và UBND thành phố Lạng Sơn tại Văn bản số 3188/VP-BTCD ngày 
13/8/2018.  

Yêu cầu Thanh tra tỉnh và UBND thành phố Lạng Sơn khẩn trương thực hiện. 
04. Bà Ong Thị Thụy, trú tại Khối 2, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn 

trình bày:  

- Đề nghị xen xét diện tích đất thiếu của hộ bà Nguyễn Thị Sửu, do bồi thường 
nhầm đối tượng giữa ông Nguyễn Văn Hậu và bà Nguyễn Thị Sửu, đã có biên bản 
làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố nhưng chưa được giải 
quyết. 

- Phản ánh về việc gia đình ông Minh (vợ là bà Trịnh Hoài Hương) xây dựng 
nhà lấn chiếm vỉa hè, người dân đã có ý kiến nhưng cơ quan chức năng không xử lý. 
Đề nghị xem xét, giải quyết. 

Kết luận: Giao UBND thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết.   

05. Bà Trương Bích Hồng, trú tại nhà số 88, Lương Văn Tri, phường Hoàng 
Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn trình bày:  

UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo giao cho gia đình 362m2 đất tại khối 7, phường 
Hoàng Văn Thụ, nhưng thực tế UBND thành phố Lạng Sơn mới chỉ giao 308m2. Đề 
nghị giải quyết số diện tích đất còn thiếu. 

Kết luận:  

Giao UBND thành phố kiểm tra việc bà Hồng phản ánh việc giao đất thiếu 
diện tích, trả lời công dân, báo cáo UBND tỉnh. 

06. Ông Lăng Viết Văn và 4 công dân, trú tại thôn Bản Duộc, xã Hòa Bình, 
huyện Bình Gia trình bày:  

- Chủ tịch UBND huyện Bình Gia đã ban hành Kết luận số 05/KL-UBND ngày 
04/01/2018, kết luận Thanh tra quy trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã 
cấp cho các hộ tại khu đất Thùng Cải - Cóc Hóp thuộc thôn Bản Duộc và thôn Tà 
Chu, xã Hòa Bình, huyện Bình Gia, trong đó kết luận có rất nhiều tổ chức, cá nhân đã 
vi phạm trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu đất Thùng Cải - 
Cóc Hóp, thôn Bản Duộc, huyện Bình Gia cho một số hộ trú tại xã Long Đống, 
huyện Bắc Sơn, nhưng đến nay chưa có cơ quan, cá nhân nào bị xử lý. Đề nghị xử lý 
kỷ luật ông Lâm Văn Pử, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình. 

-  Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Bình Gia bằng mọi cách thu hồi 
lại được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho các hộ dân không đúng quy 
định. Không đồng ý với việc UBND huyện Bình Gia ra quyết định hủy các Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp sai cho các hộ dân. 

- Ngày 16/8/2017 UBND xã Hòa Bình xuống thôn Bản Duộc tổ chức cuộc họp 
thôn để giải trình về đất đai, trong lúc dân đang có ý kiến thì ông Lâm Văn Pử, Chủ 
tịch UBND xã Hòa Bình mời bà Dương Thị Thi, trú tại thôn Long Hưng, xã Long 
Đống, huyện Bắc Sơn, không thuộc thành phần liên quan trong cuộc họp đến trước 
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của nhà Văn hóa thôn chửi bới, lăng mạ, đe dọa và dọa giết dân. Trước sự chứng kiến 
của chính quyền và Công an huyện nhưng không ai ngăn cản nên cuộc họp không 
tiếp tục được nữa. Hiện nay tình hình an ninh trong thôn rất phức tạp, đề nghị các cơ 
quan chức năng quan tâm giải quyết để ổn định tình hình. 

- Có trên 40 hộ dân đã làm đơn gửi UBND xã trước ngày 30/6/2017 đề nghị 
được cấp đất để sản xuất nhưng ông Lâm Văn Pử, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình trả 
lời không nhận được đơn nào.                                        

Kết luận:  

- Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Bình Gia khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, giải 
quyết đối với các nội dung phản ánh, kiến nghị của các công dân thôn Bản Duộc; tập 
trung chỉ đạo giải quyết các nội dung đã được kết luận qua thanh tra theo quy định 
của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh kết quả giải quyết trước ngày 15/9/2018. 

- Giao Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, đôn đốc, hướng 
dẫn huyện Bình Gia trong việc giải quyết vụ việc. 

07. Bà Hoàng Thị Phương, thôn Bản Chắt, xã Bính Xá và bà Hoàng Thị 
Giáo, thôn Nà Vang, xã Bính Xá, huyện Đình Lập trình bày:  

 Đề nghị cho biết kết quả giải quyết các đơn tố cáo của các bà gửi Chủ tịch 
UBND tỉnh, gồm:  

- Các đơn đề ngày 14/7/2018 và ngày 16/7/2018 có cùng nội dung: Tố cáo ông 
Hoàng Gia Công, Chủ tịch UBND xã Bính Xá lạm dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm 
trái quy định của nhà nước, không giám sát việc sử dụng đất, bao che cho bà Hoàng 
Thị Bình hủy hại đất, gây thiệt hại nghiêm trọng cho gia đình các bà và nhiều hộ gia 
đình khác trong thôn, đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật và công khai mức độ 
kỷ luật trước công chúng. 

- Các đơn đề ngày 14/7/2018 và ngày 16/7/2018 có cùng nội dung: Tố cáo ông 
Nguyễn Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND huyện Đình Lập, buông lỏng quản lý, thiếu 
trách nhiệm trong việc giám sát việc quản lý sử dụng đất, đã lạm dụng chức vụ quyền 
hạn, bao che cho bà Hoàng Thị Bình hủy hại đất, gây thiệt hại nghiêm trọng cho gia 
đình các bà và nhiều hộ gia đình khác trong thôn. 

Kết luận:  

- Đối với nội dung đơn đề ngày 14/7/2018 và ngày 16/7/2018, Tố cáo ông 
Hoàng Gia Công, Chủ tịch UBND xã Bính Xá, thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ 
tịch UBND huyện Đình Lập. Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo chuyển đơn đến Chủ 
tịch UBND huyện Đình Lập xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật, báo cáo 
UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 8/2018 (tại Văn bản số 288/VP-BTCD của 
Văn phòng UBND tỉnh). 

- Đối với nội dung các đơn đề ngày 14/7/2018 và ngày 16/7/2018, Tố cáo ông 
Nguyễn Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND huyện Đình Lập. Chủ tịch UBND tỉnh đã giao 
Thanh tra tỉnh kiểm tra, xem xét nội dung đơn của công dân, báo cáo, đề với Chủ tịch 
UBND tỉnh xử lý theo quy định (tại Văn bản số 287/VP-BTCD ngày 31/7/2018 của 
Văn phòng UBND tỉnh).  
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Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Đình Lập và Thanh tra tỉnh khẩn trương thực 
hiện nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh giao. 

08. Bà Bế Thị Ngọc, Khu tái định cư Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại. Thành phố 
Lạng Sơn trình bày: Phản ánh về việc ông Nông Đình Tự, nguyên Phó trưởng Công 
an thị xã Lạng Sơn đã ký văn bản số 64/CVĐN ngày 27/4/1991 gửi Phòng Giao 
thông Công nghiệp thị xã và UBND phường Đông Kinh đề nghị quan tâm tạo điều 
kiện để vợ chồng ông Hứa Văn Hiến và Bà Hoàng Thị Chầu bán nhà số 5, phường 
Vĩnh Trại, thị xã Lạng Sơn. Hành vi sai trái đó của cơ quan Công an cần phải được 
xử lý. 

Kết luận: Yêu cầu Công an tỉnh kiểm tra, rà soát vụ việc, báo cáo UBND tỉnh 
kết quả thực hiện. 

09. Bà Trần Thị Luận, trú tại thôn Khòn Phổ, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn 
trình bày:  

- Đề nghị cấp thêm 01 ô tái định cư cho gia đình để được đảm bảo quyền lợi 
tương tự như các hộ gia đình khác cùng bị ảnh hưởng tại Dự án khu tái định cư và 
dân cư Nam thành phố Lạng Sơn. 

- Dự án xây dựng trụ sở mới của Công an tỉnh tại xã Mai Pha không có tên 
của Bà trong danh sách thu hồi đất, kiểm đếm tài sản; khi khoan kiểm tra địa chất 
trên diện tích đất trồng cây, làm hư hỏng cây cối của gia đình Bà. 

Kết luận:  

- Nội dung khiếu nại của bà Luận yêu cầu được giao thêm 01 ô đất tái định cư 
đã được Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết tại Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 
14/11/2017 với nội dung bác đơn khiếu nại; nếu không đồng ý với quyết định giải 
quyết của Chủ tịch UBND tỉnh, bà Luận có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa 
án nhân dân tỉnh Lạng Sơn theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính. Việc 
bà Luận phản ánh không được giải quyết như các hộ tương tự đã được UBND thành 
phố trả lời rõ tại Văn bản số 1207/UBND-PTQĐ ngày 31/5/2018. 

- Giao UBND thành phố Lạng Sơn kiểm tra, trả lời công dân liên quan đến 
nội dung giải phóng mặt bằng xây dựng trụ sở Công an tỉnh tại xã Mai Pha, báo 
cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện. 

10. Bà Hoàng Thị Cờ, trú tại tổ 4, khối 5, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, 
trình bày:  

- Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 11, 12, Tờ bản đồ số 
12, bản đồ địa chính Phường Hoàng Văn Thụ. 

- Đất của gia đình Bà bị thu hồi làm vỉa hè ở thị trấn Cao Lộc nhưng không 
được bồi thường. Đề nghị xem xét, giải quyết. 

Kết luận:  

- Về đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 11, 12, Tờ bản đồ 
số 12, bản đồ địa chính Phường Hoàng Văn Thụ: Nội dung này đã được Chủ tịch 
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UBND thành phố Lạng Sơn trả lời Bà tại Văn Bản số 72/UBND-TNMT ngày 
11/01/2018. 

- Hướng dẫn Bà gửi đơn đến UBND huyện Cao Lộc để được xem xét giải 
quyết đối với nội dung đất của gia đình bà bị thu hồi làm vỉa hè ở thị trấn Cao Lộc 
nhưng chưa được bồi thường. 

11. Bà Vi Thị Tuyên, Tổ 5, Khối 5, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn 
trình bày:   

- Nhà nước thu hồi đất của bà để làm đường quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Lạng 
Sơn trên địa bàn xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, gia đình Bà đã chấp hành, 
nhưng hiện nay hoàn cảnh gia đình Bà rất khó khăn, không có đất ở, Nhà nước 
phải có trách nhiệm bố trí đất ở cho Bà. 

- Đề nghị xem xét, giải quyết cho bà tiếp tục được sử dụng 20m2 đất có vị trí 
liền sát với nhà văn hóa Khối 5, phường Đông Kinh, vì hiện nay bà không có chỗ 
ở nào khác. 

Kết luận:  

- Nội dung đề nghị bồi thường đất do bị thu hồi để làm đường quốc lộ 1 đoạn 
Hà Nội - Lạng Sơn trên địa bà xã Quang Lang, huyện Chi Lăng: Ngày 31/10/2013, 
Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn đã trả lời bà Tuyên tại Văn bản số 1081/UBND-TCD. 

- Nội dung đề nghị xem xét, giải quyết cho bà tiếp tục được sử dụng 20m2 
đất có vị trí liền sát với nhà văn hóa Khối 5, phường Đông Kinh: Ngày 04/7/2017, 
Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn đã trả lời bà Tuyên tại Văn bản số 1536/UBND-
TNMT. 

- Nếu gia đình Bà thực sự khó khăn, thì Bà làm đơn gửi UBND thành phố để 
được xem xét giải quyết. 

UBND tỉnh thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ để các Sở, ngành và 
UBND các huyện, thành phố liên quan biết, thực hiện theo thẩm quyền. 

(Thông báo này được công bố công khai tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh và 
Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ: http://www.langson.gov.vn/).  

 

 Nơi nhận:                                                                   
- BT, Phó BT TT Tỉnh ủy;                                                      
- Đoàn ĐBQH tỉnh;                                                                 
- CT, PCT HĐND tỉnh;                                                   
- CT, PCT UBND tỉnh; 
- Các Ban Đảng: Tuyên giáo, Dân vận, Nội chính, UBKT; 
- Uỷ ban MTTQ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh;                             
- Các VP: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;                       
- Các Sở, ngành: Thanh tra tỉnh, Tài nguyên và MT,             
 Xây dựng, Tư pháp, CA tỉnh;       
- UBND các huyện, thành phố: Lạng Sơn, Bình Gia, Đình 
Lập và Cao Lộc; 
- C, PVP UBND tỉnh; Ban TCD; TT Tin học-Công báo;       
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Hoàng Văn Quý 
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