
                                                                                                                                                  
THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 01/2019 
 

Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 15/01/2019 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. Ông Triệu Tuấn Hải, đại biểu Quốc hội tỉnh; 

02. Ông Lâm Xuân Tặng, 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; ông Nguyễn Sỹ Tân, Phó Giám 
đốc Sở Xây dựng; 

06. Ông Bùi Văn Côi, Giám đốc; ông Ngô Viết Hải, Phó Giám đốc Sở Tài 
nguyên và Môi trường; 

07. Ông Đàm Văn Chính, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và 
Xã hội; 

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

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

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

11. Ông Dương Công Hiệp, 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 địa bàn các huyện: Lộc Bình, Văn 
Quan, Đình Lập và thành phố Lạng Sơn. 

II. KẾT QUẢ TIẾP TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ 

01. Bà Bế Thị Ngọc, trú tại khu tái định cư Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại, 
thành phố Lạng Sơn trình bày: Không nhất trí việc bà Hoàng Thị Chầu, ông Hứa 
Văn Hiến bán nhà số 5B đường Phai Vệ, phường Vĩnh Trại cho ông Nguyễn 
Đức Thắng, có sự giúp đỡ của Công an thị xã Lạng Sơn; không nhất trí việc 
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UBND thành phố Lạng Sơn cấp Giấy CNQSD đất cho ông Nguyễn Đức Thắng, 
khi nhà đất đang có tranh chấp. 

Kết luận: Vụ việc tranh chấp hợp đồng mua bán nhà giữa bà Hoàng Thị 
Chầu, ông Hứa Văn Hiến với ông Nguyễn Đức Thắng đã được Tòa án nhân dân 
giải quyết. Việc cấp Giấy CNQSD đất cho ông Nguyễn Đức Thắng đã được 
UBND thành phố Lạng Sơn trả lời bà Ngọc tại Văn bản số 2881/UBND-TNMT 
ngày 18/12/2018, nếu không đồng ý đề nghị bà Ngọc trình bày cụ thể bằng đơn 
gửi đến UBND thành phố để kiểm tra, xem xét theo trình tự, thủ tục giải quyết 
khiếu nại. 

02. Ông Đặng Thành Tự, trú tại nhà số 33, khu Phiêng Quăn, thị trấn 
Lộc Bình, huyện Lộc Bình, đại diện cho bà Phạm Thị Mai và ông Vi Văn Trung 
trình bày:  

- Đề nghị chỉ đạo giải tỏa mặt bằng, cấp Giấy CNQSD đất cho bà Phạm 
Thị Mai, khu đất UBND huyện Lộc Bình đã thu hồi Giấy CNQSD đất cấp cho 
ông Bế Văn Quảng; 

- Đề nghị chỉ đạo giải quyết vụ việc tranh chấp đất giữa ông Vi Văn 
Trung với con là ông Vi Trọng Nghĩa, thửa đất số 162 và 157 thuộc tờ bản đồ 
địa chính thị trấn Lộc Bình số 11; cấp Giấy CNQSD đất cho ông Trung để chia 
cho các con. 

Kết luận: Giao UBND huyện Lộc Bình kiểm tra, xác định thẩm quyền 
giải quyết để hướng dẫn công dân theo quy định của pháp luật. 

03. Bà Phùng Thị Ban, trú tại thôn Nà Mìn, xã Chu Túc, huyện Văn 
Quan: Đề nghị chỉ đạo giải quyết nước sinh hoạt, nước phục vụ sản xuất cho gia 
đình; năm 2008 đã đo đạc đất nương nhưng chưa được cấp Giấy CNQSD đất, 
nay đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo kết quả đã đo đạc; đề nghị chỉ đạo giải 
quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình bà với một số hộ trong thôn. 

Kết luận:  

- Giao UBND huyện Văn Quan kiểm tra, chỉ đạo giải quyết các nội dung 
phản ánh, kiến nghị của bà Phùng Thị Ban theo thẩm quyền; 

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, hướng dẫn UBND huyện 
Văn Quan trong việc xem xét nội dung đề nghị cấp Giấy CNQSD đất của bà 
Ban. 

04. Ông Nguyễn Ngọc Chi (con trai bà Dương Thị Năm), trú tại số 34 
Xứ Nhu; bà Hoàng Thị Tuyến, trú tại số 14D, đường Tổ Sơn, khu Văn 
Miếu, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, bị ảnh hưởng bởi Dự án Công 
viên bờ sông Kỳ Cùng giai đoạn II trình bày:  

- Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 02 gia đình không công  
bằng như các hộ gia đình khác; 
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- Không nhất trí việc UBND thành phố giao ấn định đất tái định cư, do 
vị trí đất giao không tương xứng với vị trí đất bị thu hồi, đề nghị giao thêm 
cho mỗi gia đình 01 ô đất tái định cư; 

- Vật kiến trúc trên đất chỉ được bồi thường 50% giá trị, đề nghị xem 
xét lại. 

Kết luận: Giao UBND thành phố Lạng Sơn kiểm tra, rà soát lại 
phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, trả lời công dân bằng văn bản về 
việc so sánh không công bằng như các trường hợp khác; báo cáo đề xuất với 
UBND tỉnh trong trường hợp cần phải xin ý kiến chỉ đạo. 

05. Bà Trần Thị Luận, trú tại thôn Khòn Khuyên, 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. 

Kết luận: Chủ tịch UBND tỉnh sẽ sớm có văn bản trả lời đơn đề ngày 
15/11/2018 của bà Luận. 

06. Ông Lộc Văn Chiêm, trú tại thôn Na Dương Bản, thị trấn Na 
Dương, huyện Lộc Bình trình bày: Gia đình bị thu hồi đất để thực hiện dự án mở 
rộng khai trường sản xuất và bãi đổ thải giai đoạn I của Công ty than Na Dương, 
nhưng gia đình không nhận được văn bản về việc thu hồi đất. Tháng 8/2016 ông 
được xem phương án bồi thường dự kiến, niêm yết tại trụ sở UBND xã Sàn Viên 
thì diện tích đất bị thu hồi được bồi thường theo loại đất vườn, nhưng đến khi nhận 
tiền thì lại bồi thường đất rừng; ông đã có đơn thắc mắc gửi UBND huyện Lộc 
Bình nhưng đã hơn một năm chưa nhận được văn bản trả lời. Đề nghị chỉ đạo xem 
xét, giải quyết cho gia đình. 

Kết luận: Đơn đề ngày 07/11/2018 của ông Lộc Văn Chiêm về nội dung 
này Chủ tịch UBND tỉnh đã chuyển đến UBND huyện Lộc Bình để kiểm tra, trả 
lời công dân theo quy định tại Văn bản số 4615/VP-BTCD ngày 19/11/2018 của 
Văn phòng UBND tỉnh. Yêu cầu UBND huyện Lộc Bình khẩn trương xem xét, 
giải quyết, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 10/02/2019. 

07. Các bà: Nguyễn Thị Thủy, Hoàng Thị Dầy, nguyên là công nhân 
Lâm trường Đình Lập: Đề nghị được đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh để được 
trả lời rõ về việc giải quyết chế độ chính sách do nghỉ việc trước ngày 
01/01/1995. 

Kết luận: Ghi nhận đề nghị của bà Thủy, bà Dầy, tuy nhiên tại buổi tiếp 
công dân này, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã trao đổi, giải 
thích rõ việc giải quyết đơn thư của các bà, trong đó có nội dung yêu cầu được 
hưởng chế độ chính sách do nghỉ việc trước ngày 01/01/1995. 

08. Bà Lưu Thị Phượng, trú tại nhà số 240 đường Trần Đăng Ninh, khối 
10, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn: Đề nghị công nhận quyền sử 
dụng đối với 8m2 đất cho gia đình bà; không nhất trí việc xác định 8m2 là đất 
đường giao thông. 
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Kết luận: Yêu cầu UBND thành phố Lạng Sơn khẩn trương kiểm tra, trả 
lời công dân bằng văn bản, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 
01/2019. 

09. Ông La Đức Hùng, trú tại nhà số 17,  ngõ 7 đường Bà Triệu, phường 
Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn: Đề nghị chỉ đạo chi trả tiền bồi thường do 
bị thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị Phú Lộc IV. 

Kết luận: Giao UBND thành phố Lạng Sơn kiểm tra, xem xét giải quyết 
theo quy định của pháp luật; báo cáo đề xuất với UBND tỉnh nếu có khó khăn, 
vướng mắc. 

10. Ông Hoàng Văn Pháy, trú tại tổ 4, khối 12, phường Hoàng Văn Thụ, 
thành phố Lạng Sơn trình bày: Gia đình ông bị xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực xây dựng, ông không thắc mắc nhưng đề nghị xử lý công bằng 
giữa các hộ vi phạm tương tự; nếu các hộ bị xử lý như nhau thì gia đình sẽ tự 
giác tháo dỡ tường rào vi phạm. 

Kết luận: Yêu cầu UBND thành phố Lạng Sơn chỉ đạo, xử lý giải quyết 
vụ việc đảm bảo công bằng, đúng pháp luật. 

11. Ông Dương Tiến Minh, trú tại nhà số 41 đường Bà Triệu, phường 
Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn: Đề nghị cho biết kết quả xem xét, giải 
quyết đơn đề ngày 15/11/2018 của ông tố cáo UBND thành phố Lạng Sơn về 
việc không cấp Giấy CNQSD đất, giao đất cho Công ty TNHH Hoàng Dương 
khi chưa được sự đồng ý của gia đình, không giải quyết đất tái định cư. 

Kết luận: Đơn của ông Minh đã chuyển đến Sở Tài nguyên và Môi 
trường tại Văn bản số 382/BTCD ngày 26/11/2018 của Ban Tiếp công dân tỉnh. 
Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương kiểm tra, báo cáo UBND 
tỉnh trước ngày 25/01/2019.  

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: Văn Quan, Lộc Bình, Đình Lập và 
thành phố Lạng Sơn; 
- 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 

 



 5

 

 

 

 

 

                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
 

 

 

 

 

 

 

                                                                         


		2019-01-22T10:25:26+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




