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Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 9/2018 
 

 

Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 17/9/2018 tại Trụ sở Tiếp công 
dân của tỉnh, ông Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì tiếp công 
dân định kỳ. Tham dự tiếp công dân có: 

01. Ông Dương Xuân Hòa, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 
Lạng Sơn; 

02. Ông Lâm Văn Tặng, Phó Trưởng Ban pháp chế 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 Đoàn Thị Loan, Chánh Thanh tra tỉnh; 

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

06. Bà Hoàng Thúy Duyên, Giám đốc Sở Tư pháp; 

07. Ông Nguyễn Đình Duyệt, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 
trường; 

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

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

10. Ông Chu Đình Sơn, Phó Chánh Thanh tra thành phố Lạng Sơn; 

11. Bà Vi Thị Thùy, Thanh tra Sở Tư pháp; 

12. Ông Hoàng Văn Thưởng và ông Dương Công Hiệp, Phó trưởng Ban 
Tiếp công dân tỉnh. 

I. KẾT QUẢ CHUNG 

Trong ngày đã tiếp 12 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, 
Cao Lộc, Văn Quan, Lộc Bình và Đình Lập. 

Có 01 vụ việc đông người, gồm 04 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. 
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II. KẾT QUẢ TIẾP TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ 

01. Bà Đào Thị Thuần, trú tại tổ 6, khối 9, phường Đông Kinh, thành 
phố Lạng Sơn trình bày: Gia đình bà Thuần có một ngôi nhà cấp 4 ở phía sau 
Phòng Công chứng số 1 tỉnh Lạng Sơn do Xí nghiệp Thương Binh T202 trực 
thuộc Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn bố trí cho sử dụng 
từ năm 1993 đến nay. Gia đình bà đã kê khai để cấp Giấy chứng nhận nhưng 
không được cấp do diện tích ngôi nhà bà đang sử dụng đã được Phòng Công 
chứng số 1 tỉnh Lạng Sơn kê khai vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 
2004. Bà xác minh sự việc, điều chỉnh lại diện tích đất trong Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất của Phòng Công chứng số 1 tỉnh Lạng Sơn để không ảnh 
hưởng đến quyền lợi hợp pháp của bà, để bà được kê khai, cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất. 

Kết luận: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với sở, 
ngành: Tư pháp, Xây dựng, UBND thành phố Lạng Sơn và Thanh tra tỉnh kiểm 
tra nguồn gốc đất, văn bản pháp lý giao đất cho gia đình bà Đào Thị Thuần từ 
năm 1993, chủ thể giao có đúng thẩm quyền hay không,…báo cáo Chủ tịch 
UBND tỉnh theo quy định.  

02. Bà Thìn Thị Bình, trú tại ngõ 03, đường Bà Triệu, khối 6, phường 
Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn trình bày:  

- Đề nghị giải quyết đơn của bà đã gửi Chủ tịch UBND tỉnh, tố cáo ông 
Lê Tuấn Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố ký ban hành Văn bản số 
1262/UBND-PTQĐ ngày 06/6/2018 trả lời đơn của bà sai sự thật. 

- Đề nghị chỉ đạo UBND thành phố Lạng Sơn khẩn trương giải quyết đơn 
đề ngày 19/4/2018 của bà Thìn Thị Bình.  

Kết luận:  

- Nội dung tố cáo ông Lê Tuấn Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố ký 
ban hành Văn bản số 1262/UBND-PTQĐ ngày 06/6/2018 trả lời đơn của bà sai 
sự thật. 

Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, báo cáo đề xuất xử lý 
đơn của bà Thìn Thị Bình tại Văn bản số 3565/VP-BTCD ngày 11/9/2018 của 
Văn phòng UBND tỉnh. 

Yêu cầu Thanh tra tỉnh khẩn trương thực hiện. 

- Nội dung đề nghị chỉ đạo UBND thành phố Lạng Sơn khẩn trương giải 
quyết đơn đề ngày 19/4/2018 của bà Thìn Thị Bình. 

Ngày 10/8/2018 Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 
4220/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ kiểm tra, xác minh nội dung đơn khiếu 
nại đề ngày 19/4/2018 của bà Thìn Thị Bình và đã ban hành Thông báo số 
701/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết đơn khiếu nại gửi bà Bình. 

Yêu cầu UBND thành phố khẩn trương giải quyết theo quy định. 
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 03. Bà Vũ Bích Vân và 03 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. 

- Ngày 30/3/2017 Tổ công tác được thành lập theo Quyết định số 
2099/QĐ - UBND ngày  09/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh đã đối thoại với 
đại diện các hộ dân khối 2 (đồng chí Chủ tịch UBND thành phố là Tổ trưởng tổ 
công tác 2099). Tuy nhiên đến nay chưa thấy tổ công tác ban hành thông báo kết 
quả nội dung tại buổi đối thoại đó. Đề nghị trả lời để công dân được rõ. 

- Đơn ký tập thể đề ngày 08/9/2018 của các ông, bà: Trình A Đô, Trình A 
Ve, Trình A Khê, Dương Thị Nhịt, Trình Thị Sang (Hường), Lộc Thị Nhít gửi 
Chủ tịch UBND tỉnh, khiếu nại Công Văn số 824/UBND-BTCD ngày 30/8/2018 
của Chủ tịch UBND tỉnh về việc trả lời đơn của các ông: Trình A Đô, Trình A 
Ve, Trình A Khê. Đề nghị cho biết Chủ tịch UBND tỉnh đã nhận được đơn 
chưa?. 

Kết luận:  

- Ngày 12/9/2018 UBND thành phố đã có Báo cáo số 79/BC-UBND báo 
cáo UBND tỉnh về Dự án Chỉnh trang, phát triển đô thị và quy hoạch khu dân cư 
khối 2, phường Vĩnh Trại. UBND tỉnh sẽ sớm xem xét, xử lý theo quy định. 

- Giao UBND thành phố Lạng Sơn kiểm tra các quy định của pháp luật về 
việc ban hành thông báo hoặc kết luận sau đối thoại, trong trường hợp pháp luật 
có quy định thì ban hành thông báo hoặc kết luận về  kết quả nội dung tại buổi 
đối thoại ngày 30/3/2017 với đại diện các hộ dân khối 2 theo quy định.  

- Chủ tịch UBND tỉnh đã nhận được đơn ký tập thể đề ngày 08/9/2018 
của các ông, bà: Trình A Đô, Trình A Ve, Trình A Khê, Dương Thị Nhịt, Trình 
Thị Sang (Hường), Lộc Thị Nhít, đơn của các ông, bà sẽ được xử lý theo quy 
định. 

04. Ông Hoàng Văn Phin, trú tại thôn Bản Rượi, xã Hữu Lễ, huyện Văn 
Quan trình bày:  

- Đất của gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo, nâng cấp đường Lương 
Năng - Tri Lễ - Hữu Lễ. Ông cho rằng các cơ quan của huyện tính bồi thường 
cho gia đình ông Hoàng Văn Phin đất rừng sản xuất là không đúng quy định, đề 
nghị xem xét bồi thường cho gia đình ông theo loại đất rừng trồng cây lâu năm. 

- Phản ánh về việc ông đã có đơn gửi UBND huyện Văn Quan từ lâu, 
nhưng đến nay chưa được giải quyết dứt điểm; UBND huyện Văn Quan thiếu 
trách nhiệm giải quyết đơn của công dân. 
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Kết luận:  

- Yêu cầu UBND huyện Văn Quan khẩn trương giải quyết đề nghị bồi 
thường đất của ông Hoàng Văn Phin theo quy định của pháp luật. Kiểm điểm 
việc chậm giải quyết đơn của ông Hoàng Văn Phin. 

 - Giao Thanh tra tỉnh kiểm tra vụ việc, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo 
quy định. 

05. Bà Nguyễn Thanh Bình, trú tại Khu tập thể Trường Mầm non 8-3, 
phố Hoàng Diệu, khối Cửa Bắc, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn trình 
bày: Do điều kiện khó khăn, lương thì ít không có tiền mua đất, nhà để ở. Hiện 
nay nhà nước đang giải tỏa, thu hồi đất Trường Mầm Non 8/3 để bán đấu giá. 
Đề nghị xem xét, tạo điều kiện bố trí đất tái định cư cho bà.  

Kết luận: Đối chiếu với quy định của pháp luật thì bà Nguyễn Thanh 
Bình không đủ điều kiện bố trí đất tái cư. 

06. Bà Trịnh Thị Dền, trú tại nhà số 19 ngõ 4 đường Chu Văn An, khối 
4, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn (bà Dền là em gái ông Trịnh Chắn 
Hính, được ông Hính ủy quyền) trình bày:  

- Gia đình bị thu hồi đất để xây dựng trụ sở Sở Tư pháp và Bảo Hiểm xã 
hội tỉnh. Đề nghị Nhà nước hỗ trợ giao đất tái định cư cho gia đình. 

- Ngày 29/7/1998 Sở Địa chính có Báo cáo số 553/BC-TTr-ĐC, tại phần 
kiến nghị có nội dung: “Do tình hình hiện nay HTX không còn, đất của hộ ông 
Hính được giao khoán trong thời kỳ HTX thì người khác họ đã lấy (diện tích 5 
sào) đời sống của gia đình ông Hính, ông Coọc, bà Dính, ông Ẩn gặp nhiều khó 
khăn. Đề nghị phần đất 3931m2 Nhà nước lấy giao cho Sở Tư pháp, Bảo hiểm 
xã hội tỉnh cần tính toán đền bù cho dân theo chính sách hiện hành”. Đề nghị 
UBND tỉnh xem xét tính toán đền bù cho gia đình. 

Kết luận:  

- Về nội dung đề nghị hỗ trợ giao đất tái định cư: Đề nghị bà Dền trình 
bày cụ thể bằng đơn, gửi đến UBND thành phố Lạng Sơn để được xem xét, giải 
quyết theo quy định của pháp luật. 

- Về đề nghị đền bù đất theo kiến nghị của Sở Địa chính tại Báo cáo số 
553/BC-TTr-ĐC ngày 29/7/1998: UBND tỉnh đã trả lời ông Trịnh Chắn Hính tại 
Văn bản số 25/UBND-BTCD ngày 10/01/2018, trong đó đã nêu rõ: “Sở Địa 
chính đã ban hành Báo cáo số 785/BC-TTr ngày 21/9/1999 thay thế Báo cáo số 
553/BC-TTr-ĐC ngày 29/7/1998, trong đó phần kiến nghị không có nội dung 
như đã nêu tại Báo cáo số 553/BC-TTr-ĐC. Sau khi xem xét Báo cáo số 
785/BC-TTr ngày 21/9/1999, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định giải quyết số 
1703/QĐ-UB ngày 28/9/1999”. 

07. Bà Nguyễn Thị Bích, trú tại tổ 7, khối 6, phường Vĩnh Trại, thành 
phố Lạng Sơn và 04 công dân. 

- Bà Bích trình bày 02 nội dung: 
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+) Bà đại diện cho 08 hộ gia đình tại khu Làng Cổ - Bản Mới trình bày: 
Đã nhận được Văn bản số 940/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 10/8/2018 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường về việc trả lời 08 hộ gia đình. Các hộ không nhất trí tính 
nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất theo đường Đặng Dung, vì các hộ đã kiến 
nghị từ lâu nhưng chưa được giải quyết, nay có khu đô thị Phú Lộc IV nên giá 
đất mới tăng cao. Đề nghị tính theo vị trí 4 đường Lê Lợi, vị trí đường vẫn tính 
thuế hàng năm. 

+) Tại các kỳ tiếp công dân tháng 4, 5, 6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh 
đã đề nghị xem xét đất của ông Toàn Văn Thông, ông Dương Lẩy Cổ, bà Triệu 
Thị Liên, nhưng đến nay chưa thấy trả lời. 

- Bà Nguyễn Thị Tuyển trình bày: Năm 2000 bà Tuyển được bố mẹ cho 
150m2 đất, năm 2003 đất vào quy hoạch khu đô thị Phú Lộc IV, không được cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do không có Sổ hộ khẩu, nay đã có Sổ hộ 
khẩu nhưng lại không được giảm 50% tiền sử dụng đất. 

Kết luận: 

- Nội dung 08 hộ gia đình không nhất trí với văn bản trả lời của Sở Tài 
nguyên và Môi trường: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với 
Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, UBND thành phố Lạng Sơn làm rõ các 
ý kiến thắc mắc của công dân, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/10/2018. 

- Nội dung liên quan đến kiến nghị của đình ông Toàn Văn Thông, UBND 
thành phố Lạng Sơn đã có Văn bản số 1365/UBND-TNMT ngày 15/6/2018 đề 
xuất với Sở Tài nguyên và Môi trường. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường 
khẩn trương xem xét, báo cáo UBND tỉnh. 

- Nội dung phản ánh, kiến nghị của ông Dương Lẩy Cổ và bà Triệu Thị 
Liên: Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện nhiệm vụ 
Chủ tịch UBND tỉnh giao tại kỳ tiếp công dân ngày 15/6/2018 (Thông báo số 
289/TB-UBND ngày 22/6/2018), báo cáo UBND tỉnh. 

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng 
ký đất đai thành phố Lạng Sơn kiểm tra, trả lời bà Nguyễn Thị Tuyển về việc 
không được giảm 50% tiền sử dụng đất. 

08. Ông Phạm Gia Hoan, trú tại nhà số 49 khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc 
Bình, huyện Lộc Bình được một số công dân ủy quyền trình bày: 

- Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với Chính phủ để bồi thường, hỗ trợ cho 
07 hộ gia đình với 54 nhân khẩu sinh sống trên địa giới hành chính huyện Sơn 
Động, nhưng đăng ký hộ khẩu tại xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình do bị ảnh hưởng 
bởi dự án Trường bắn quốc gia khu vực I. 

- Đề nghị chỉ đạo UBND huyện Lộc Bình chuyển tiền hỗ trợ cộng đồng 
cho các địa phương có các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Trường bắn quốc gia 
khu vực I di cư đến. 

- Ông Chu Văn Vương, trú tại thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện 
Đình Lập bị cháy 5,5ha rừng thông, keo từ ngày 18/4/2015, nhưng đến nay các 
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cơ quan chức năng chưa tìm được thủ phạm. Đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức 
năng sớm điều tra làm rõ. 

- Bà Hoàng Thị Nga (con dâu ông Lý Viết Pắn), trú tại thị trấn Cao Lộc, 
huyện Cao Lộc đề nghị giải quyết cho gia đình 01 suất đất tái định cư do bị thu 
hồi đất ở để thực hiện dự án khôi phục, cải tạo Quốc lộ 1A năm 1999-2000. 

- Bà Bế Thị Nhung, trú tại khu 8 thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập: Ông 
Triệu Vĩnh An xây dựng nhà từ năm 2000, năm 2011 chuyển nhượng cho gia 
đình bà Nhung, đã làm các thủ tục nhận chuyển nhượng theo đúng quy định. Gia 
đình cải tạo sửa chữa nhà trong ranh giới đất đã nhận chuyển nhượng thì UBND 
thị trấn Đình Lập xử lý vi phạm lấn chiếm đất hành lang đường và Thanh tra Sở 
Giao thông vận tải lập biên bản xử lý vi phạm xây dựng nhà trong hành lang 
đường nội thị. Bà Nhung không đồng ý việc xử lý vi phạm của các cơ quan trên. 
Đề nghị chỉ đạo UBND huyện Đình Lập kiểm tra, xác minh làm rõ và chấm dứt 
yêu cầu gia đình tháo dỡ công trình nhà ở, bồi thường phần diện tích đất gia đình 
không được sử dụng do các cơ quan chức năng yêu cầu lùi về phía sau. 

- Các kỳ tiếp công dân trước đã phản ánh việc gia đình ông Hoàng Văn 
May tự ý san lấp suối Phiêng Quăn và đặt cống thoát nước chưa được cơ quan 
có thẩm quyền cho phép, việc này đã có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn 
bản số 2353/VP-BTCD ngày 19/7/2017, nhưng UBND huyện Lộc Bình chưa xử 
lý dứt điểm. Nếu có chủ trương để nguyên cống thoát nước thì đề nghị thu hồi 
lại các văn bản đã chỉ đạo việc xử lý, khắc phục. 

- Đề nghị chỉ đạo UBND thành phố Lạng Sơn khẩn trương xem xét bồi 
thường, hỗ trợ cho gia đình bà Vi Thị Dung, trú tại thôn Quảng Trung 2, xã 
Quảng Lạc do bị ảnh hưởng bởi làm đường vào khu vực phòng thủ. 

Kết luận: 

- Việc đề nghị bồi thường, hỗ trợ cho 07 hộ gia đình do bị ảnh hưởng bởi 
dự án Trường bắn Quốc gia khu vực I: Đề nghị các công dân trình bày cụ thể 
bằng đơn và gửi đến UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang để được xem xét, 
giải quyết theo quy định của pháp luật. 

- Giao UBND huyện Lộc Bình kiểm tra, xem xét giải quyết nội dung đề 
nghị chuyển tiền hỗ trợ cộng đồng đến các địa phương có các hộ dân bị ảnh 
hưởng bởi dự án Trường bắn quốc gia khu vực I di cư đến sinh sống. 

- Đơn đề ngày 28/8/2018 của ông Chu Văn Vương đề nghị khởi tố vụ án 
về tội hủy hoại rừng, Chủ tịch UBND tỉnh đã chuyển đến UBND huyện Đình 
Lập tại Văn bản số 3610/VP-BTCD ngày 12/9/2018 của Văn phòng UBND tỉnh. 
Yêu cầu UBND huyện Đình Lập khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xem xét giải 
quyết theo quy định của pháp luật. 

- Đề nghị bà Hoàng Thị Nga trình bày cụ thể bằng đơn về việc đề nghị 
giải quyết 01 suất đất tái định cư, gửi đến UBND huyện Cao Lộc để được xem 
xét giải quyết theo quy định của pháp luật. 
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- Đề nghị bà Bế Thị Nhung trình bày cụ thể bằng đơn về nội dung không 
nhất trí với việc xử lý vi phạm hành chính của UBND thị trấn Đình Lập và yêu 
cầu bồi thường, gửi đến UBND thị trấn Đình Lập; trình bày cụ thể bằng đơn về 
nội dung không nhất trí với việc xử lý vi phạm của Thanh tra Sở Giao thông vận 
tải, gửi đến Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải để được xem xét giải quyết 
theo quy định của pháp luật. 

- Yêu cầu UBND huyện Lộc Bình khẩn trương kiểm tra, báo cáo UBND 
tỉnh về việc xử lý cống thoát nước do ông Hoàng Văn May tự lắp đặt. 

- Yêu cầu UBND thành phố Lạng Sơn khẩn trương kiểm tra, giải quyết 
đơn của bà Vi Thị Dung đã được Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đến tại Văn 
bản số 186/BTCD ngày 06/7/2018.  

09. Ông Lưu Đình Nhương, trú tại nhà số 54, khu Hoà Bình, thị trấn Lộc 
Bình, huyện Lộc Bình: Đề nghị chỉ đạo UBND huyện Lộc Bình tổ chức đối 
thoại, giải thích về việc trả lời ông tại Văn bản số 606/UBND-TNMT ngày 
15/6/2018 theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.  

Kết luận: Yêu cầu UBND huyện Lộc Bình khẩn trương thực hiện nhiệm 
vụ Chủ tịch UBND tỉnh đã giao tại kỳ tiếp công dân ngày 16/7/2018 (Thông báo 
số 339/TB-UBND ngày 20/7/2018), báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước 
ngày 15/10/2018. 

10. Bà Trần Thị Luận, trú tại thôn Khòn Phổ, xã Mai Pha, thành phố Lạng 
Sơn: Đề nghị giải quyết cho gia đình thêm 01 ô đất tái định cư do bị ảnh hưởng bởi 
dự án Khu dân cư và tái định cư Nam thành phố để được công bằng như các hộ 
khác, được như vậy gia đình bà sẽ hợp tác và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án 
xây dựng trụ sở Công an tỉnh. 

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. 

- Liên quan đến dự án xây dựng trụ sở Công an tỉnh, hiện nay UBND 
thành phố Lạng Sơn đang thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng 
mặt bằng. Yêu cầu UBND thành phố thực hiện theo quy định của pháp luật. 

11. Ông Dương Tiến Minh, trú tại nhà số 4 đường Bà Triệu, phường 
Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn: Đề nghị cho biết UBND thành phố Lạng 
Sơn đã kiểm tra, giải quyết việc đề nghị giao tái định cư và đề nghị bồi thường 
do thi công làm đường ảnh hưởng đến nhà ở của gia đình ông Minh, theo ý kiến 
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kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại kỳ tiếp công dân ngày 16/4/2018 
như thế nào. 

Kết luận: Yêu cầu UBND thành phố Lạng Sơn khẩn trương kiểm tra, 
xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật, trả lời công dân, báo cáo UBND 
tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/10/2018. 

12. Bà Vũ Thị Thảo, trú tại nhà số 23, phố 5, Khu tái định cư Mỹ Sơn, 
phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn: Đề nghị UBND tỉnh thay thế tên ông 
Hoàng Hữu Đúc (chồng bà) thành tên bà là Vũ Thị Thảo tại danh sách giao đất tái 
định cư ban hành kèm theo Quyết định số 1506/QĐ-UB ngày 15/8/2002 của 
UBND tỉnh. 

Kết luận: Về việc này, UBND tỉnh đã trả lời bà Thảo tại Công văn số 
743/UBND-BTCD ngày 13/8/2018. 

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, Cao Lộc, Văn 
Quan, Lộc Bình và Đình Lập; 
- C, PVP UBND tỉnh; Ban TCD; TT Tin học-Công báo;       
- Lưu: VT. 

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