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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /TB-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng  7  năm 2020 

  

THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 7/2020  
 

 

Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 15/7/2020 tại Trụ sở Tiếp công 

dân tỉnh, ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh đã chủ trì tiếp 

công dân định kỳ. Tham dự tiếp công dân có: 

01. Bà Ngàn Thị Phương Loan, đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc 

hội tỉnh; 

02. Ông Hoàng Văn Tài, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 

03. Ông Lương Trọng Quỳnh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

04. Ông Hoàng Văn Ngôn, Chủ tịch và bà Phạm Thị Huyền, Chuyên viên 

Ban Xây dựng hội, Hội Nông dân tỉnh; 

 05. Ông Hoàng Trung Hiếu, Phó Trưởng Ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn;  

06. Ông Cao Minh Tuấn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; 

07. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; 

08. Ông Triệu Đức Minh, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường; 

09. Bà Vi Thị Thùy, Phó Chánh Thanh tra Sở Tư pháp;  

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

11. Ông Dương Công Hiệp, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng 

Ban Tiếp công dân tỉnh; 

12. Ông Trần Đức Thọ, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành 

phố, Trưởng Ban Tiếp công dân thành phố Lạng Sơn;  

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

I. KẾT QUẢ CHUNG 

Trong ngày đã tiếp 13 lượt công dân đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đề đạt 

nguyện vọng, trong đó công dân và vụ việc thuộc địa bàn huyện Lộc Bình, Cao Lộc, 

Đình Lập và thành phố Lạng Sơn. 

II. KẾT QUẢ TIẾP TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ 

01. Bà Trịnh Thị Dền, đường Chu Văn An, phường Đông Kinh, thành 

phố Lạng Sơn (em gái ông Trịnh Chắn Hính): Đề nghị hỗ trợ giao 01 ô đất tái 
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định cư do đất của gia đình sau khi đưa vào Hợp tác xã Nhà nước đã sử dụng 

xây dựng trụ sở Sở Tư pháp và Bảo hiểm xã hội tỉnh. 

 Kết luận:  

 - Khu đất đã xây dựng trụ sở Sở Tư pháp và Bảo hiểm xã hội tỉnh có một 

phần diện tích đất có nguồn gốc của gia đình bà Dền đưa vào Hợp tác xã nông 

nghiệp. Trong thời kỳ Hợp tác xã quản lý, Nhà nước đã thu hồi giao cho các cơ 

quan xây dựng trụ sở làm việc. Gia đình bà Dền đề nghị giải quyết khu đất đã 

được UBND tỉnh giải quyết tại Quyết định số 1703/QĐ-UB ngày 28/9/1999; 

Tổng cục Trưởng Tổng cục Địa chính giải quyết tại Quyết định số 32/QĐ-

TCĐC ngày 19/02/2001 với nội dung: Thống nhất với nội dung giải quyết khiếu 

nại của UBND tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 1703/QĐ-UB. Tổ công tác thành 

lập tại Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh đã 

kiểm tra, rà soát và đối thoại với ông Hính, bà Dền; theo quy định của pháp luật đất 

đai hiện hành, không có căn cứ để hỗ trợ giao đất tái định cư cho gia đình. 

- UBND tỉnh đã xin ý kiến của Thanh tra Chính phủ và Thanh tra Chính phủ 

có ý kiến chỉ đạo xem xét hỗ trợ cho gia đình. Yêu cầu UBND thành phố Lạng 

Sơn khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản 

số 2388/VP-BTCD ngày 16/6/2020 của Văn phòng UBND tỉnh, xem xét hỗ trợ 

cho gia đình ông Hính, bà Dền để giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. 

02. Bà Hoàng Thị Phương, thôn Bản Chắt và bà Hoàng Thị Giáo, thôn 

Nà Vang, xã Bính Xá, huyện Đình Lập trình bày: Các bà đã có nhiều đơn khiếu 

nại, tố cáo, nhưng đến nay vẫn chưa được giao đất, cấp Giấy CNQSD đất lâm 

nghiệp. 

Kết luận: UBND huyện Đình Lập đã có phương án giao đất lâm nghiệp 

cho các hộ gia đình và đã công khai để Nhân dân được biết, nếu các công dân 

chưa nhất trí với phương án thì trình bày cụ thể bằng đơn, gửi và liên hệ với 

UBND huyện Đình Lập để được xem xét.  

 03. Bà Trần Thị Luận, trú tại thôn Khòn Phổ, xã Mai Pha, thành phố Lạng 

Sơn trình bày:  

- Gia đình có trên 2.000 cây quất bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng trụ sở 

Công an tỉnh, nhưng không được đền bù. 

- Ông Nông Văn Dược xây dựng nhà lấn vào đất của gia đình chị gái bà 

Luận là bà Trần Thúy Hằng nhưng chưa được các cơ quan chức năng giải quyết. 

Kết luận:  

- Đối với đất trồng lúa chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép 

chuyển mục đích sử dụng mà người sử dụng đất tự ý trồng cây lâu năm thì sẽ 

không đền bù về cây, chỉ xem xét hỗ trợ di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất. 

- Việc ông Dược lấn đất gia đình bà Trần Thúy Hằng đã được Ban Tiếp 

công dân thành phố Lạng Sơn hướng dẫn bà Hằng gửi đơn đến Tòa án nhân dân 
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thành phố Lạng Sơn xem xét giải quyết theo thẩm quyền tại Văn bản số 86/HD-

BTCD ngày 29/3/2019. 

 04. Bà Lăng Thu Hương, trú tại thôn Khuổi Mươi, xã Thụy Hùng, huyện 

Cao Lộc trình bày: Bà Hương đã có đơn đề ngày 19/3/2020 gửi tổ hòa giải thôn 

Khuổi Mươi, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai 

giữa gia đình bà Hương với gia đình ông Chu Văn Mai, nhưng đến nay chưa 

được giải quyết. 

Kết luận: Yêu cầu UBND huyện Cao Lộc khẩn trương chỉ đạo UBND xã 

Thụy Hùng tổ chức hòa giải vụ việc tranh chấp đất đai theo quy định của pháp 

luật. 

05. Ông Phạm Gia Hoan, trú tại nhà số 49 khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc 

Bình, huyện Lộc Bình trình bày (các nội dung ông Hoan được ủy quyền): 

- Đề nghị cho biết kết quả xem xét, giải quyết đơn đề ngày 26/4/2020 

của ông Hoan liên quan đến dự án di dân tái định cư Trường bắn TB1. 

- Đề nghị cho biết kết quả xử lý đơn đề ngày 08/7/2020 của ông Vy Văn 

Sláy, trú tại khu Kéo Kham, trị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, đơn có nội 

dung không đồng ý với Thông báo số 162/TB-UBND ngày 26/6/2020 của Chủ 

tịch UBND huyện Cao Lộc về việc không thụ lý giải quyết đơn của ông Sláy.  

- Ngày 20/6/2019 UBND huyện Cao Lộc ban hành Văn bản số 

1120/UBND-TNMT trả lời đơn của bà Hoàng Thị Tròn, trú tại tổ 4, khối 1, thị 

trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, theo đó gia đình bà Tròn bị thu hồi đất thực hiện 

dự án cải tạo Quốc Lộ 1 đoạn Hà Nội- Lạng Sơn, tổng diện tích là 483,2m2 đất ở 

đô thị, gia đình bà Tròn đủ điều kiện giao đất tái định cư, tuy nhiên hiện nay trên 

địa bàn huyện Cao Lộc chưa có quỹ đất để bổ trí tái định cư, khi có quỹ đất tái 

định cư huyện sẽ bố trí tái định cư cho gia đình bà. Hiện nay bà Tròn vẫn đang 

đi ở nhờ, sức khỏe đã yếu, đề nghị chỉ đạo UBND huyện Cao Lộc khẩn trương 

bố trí giao đất tái định cư cho bà Tròn. 

Kết luận:  

- Đối với đơn đề ngày 26/4/2020 của ông Phạm Gia Hoan: Ngày 

10/7/2020 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 786/UBND-BTCD 

hướng dẫn ông Hoan về thẩm quyền giải quyết đơn.  

- Đối với đơn đề ngày 08/7/2020 của ông Vy Văn Sláy: Ban Tiếp công 

dân tỉnh đã chuyển đến UBND huyện Cao Lộc để kiểm tra, xem xét giải quyết 

tại Văn bản số 296/BTCD ngày 10/7/2020.  

- Về việc bố trí đất tái định cư cho bà Hoàng Thị Tròn: Yêu cầu UBND 

huyện Cao Lộc khẩn trương giải quyết theo quy định, báo cáo UBND tỉnh kết 

quả thực hiện. 

06. Ông Đặng Thành Tự, trú tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, 

huyện Lộc Bình trình bày:  
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- Ông Đỗ Văn Được đề nghị cấp Giấy CNQSD đất đã có chỉ đạo của tỉnh, 

nhưng đến nay UBND huyện Lộc Bình vẫn chưa thực hiện được. Cơ quan chức 

năng của huyện Lộc Bình yêu cầu các đồng sử dụng đất phải có mặt cùng một 

lúc để thực hiện thủ tục kê khai thì mới giải quyết, điều đó rất khó thực hiện. 

- Đề nghị thu hồi và hủy bỏ Giấy CNQSD đất do UBND huyện Lộc Bình 

cấp cho ông Bế Văn Quảng và bà Trịnh Thị Sợi vào ngày 15/7/2019, vì Giấy 

chứng nhận cũ cấp ngày 25/6/2004 vẫn còn giá trị, mới thu hồi, chưa có lý do 

hủy bỏ. 

- Gia đình ông Vi Văn Trung là gia đình chính sách, bố và hai anh trai là 

liệt sỹ, mẹ là bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hiện nay nhà ở của ông Trung có diện 

tích chỉ khoảng 18m2, quá chật hẹp, đã xuống cấp, mùa mưa bão đã đến, đề nghị 

xem xét làm nhà mới cho ông Trung.  

Kết luận:  

- Yêu cầu UBND huyện Lộc Bình khẩn trương kiểm tra, giải quyết nội 

dung ông Đỗ Văn Được đề nghị được cấp Giấy CNQSD đất. 

- Đơn của ông Tự về nội dung đề nghị thu hồi, hủy bỏ Giấy CNQSD đất 

đã cấp cho ông Bế Văn Quảng và bà Trịnh Thị Sợi đã được Ban Tiếp công dân 

tỉnh chuyển đến UBND huyện Lộc Bình tại Văn bản số 265/BTCD ngày 

29/6/2020. Yêu cầu UBND huyện Lộc Bình khẩn trương kiểm tra, xem xét giải 

quyết, trả lời công dân. 

- Yêu cầu UBND huyện Lộc Bình kiểm tra nội dung phản ánh và đề nghị 

làm nhà cho gia đình ông Vi Văn Trung, trên cơ sở đó có phương án xử lý phù 

hợp.  

07. Bà Nguyễn Xuân Hương (người được ông Nguyễn Văn Phương ủy 

quyền), trú tại nhà số 376, đường Bà Triệu, khối 2, phường Vĩnh Trại, thành phố 

Lạng Sơn trình bày: Ngày 13/02/2020 UBND thành phố tổ chức đối thoại với bà 

Hương, nhưng không đáp ứng được nội dung kiến nghị, khiếu nại của gia đình, 

không làm được rõ vì sao hủy bỏ Quyết định số 3804/QĐ-UBND ngày 

21/12/2012 của UBND thành phố; lô đất số 01 tiếp giáp đường Bà Triệu gia 

đình đã nộp tiền sử dụng đất, nhưng chưa được cấp Giấy CNQSD đất, việc thu 

hồi lô đất đã giao cho gia đình để giao cho hộ ông Khuyến là không đúng. Đề 

nghị xem xét trả lời đơn đề ngày 21/02/2020 của bà Hương.  

Kết luận:  

- Thực hiện kết luận, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Thông báo 

số 361-TB/TU ngày 07/01/2020, thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 

27/12/2019, UBND thành phố Lạng Sơn đã tổ chức đối thoại với bà Hương. 

Theo biên bản đối thoại, các nội dung khiếu nại, kiến nghị của gia đình đã được 

trao đổi, giải thích rõ ràng. 
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- Nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Phương yêu cầu giao ô đất số 

01 tiếp giáp với đường Bà Triệu đã được Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn 

giải quyết khiếu nại (lần đầu) tại Quyết định số 2719/QĐ-UBND ngày 

14/10/2013 và Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại (lần hai) tại Quyết định 

số 1562/QĐ-UBND ngày 07/10/2014. Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra, rà soát 

và ban hành Thông báo số 404/TB-UBND ngày 23/7/2019 chấm dứt thụ lý giải 

quyết khiếu nại của ông Phương.  

- Nếu bà Hương có nội dung, tình tiết mới, ngoài những nội dung đã được 

Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn và Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải 

quyết thì trình bày cụ thể bằng đơn để các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát; 

nếu không có gì mới thì không xem xét lại.  

Giao Ban Tiếp công dân tỉnh tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban 

hành văn bản trả lời và thông báo từ chối tiếp bà Hương tại các kỳ tiếp công dân 

về nội dung khiếu nại yêu cầu giao ô đất số 01 tiếp giáp với đường Bà Triệu. 

08. Bà Nguyễn Thị Bích, trú tại khối 6, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng 

Sơn trình bày (các nội dung bà Bích được ủy quyền): 

- Đề nghị chỉ đạo cấp Giấy CNQSD đất cho gia đình ông Bùi Xuân Mạnh 

đối với diện tích đất đã được Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội bàn giao cho 

gia đình tại Khu đô thị Phú Lộc IV.  

- Hộ ông Hoàng Mạnh Việt và một số hộ khác tại khối 6, phường Vĩnh 

Trại đã đề nghị cấp Giấy CNQSD đất, nhưng không được giải quyết do bị ảnh 

hưởng bởi quy hoạch đường giao thông. Đề nghị xem xét lại quy hoạch, có thực 

hiện nữa không, nếu không thực hiện thì hủy bỏ để cấp Giấy CNQSD đất cho 

các hộ dân trong khu vực. 

- Trước cửa nhà bà Bích có đoạn đường khoảng 10m chưa được nâng cấp. 

Kết luận:  

- Đối với nội dung đất của gia đình ông Bùi Xuân Mạnh: Chủ tịch UBND 

tỉnh đã chỉ đạo tại Văn bản số 2335/VP-KT ngày 12/6/2020 của Văn phòng UBND 

tỉnh. Yêu cầu UBND thành phố Lạng Sơn khẩn trương thực hiện trong tháng 

8/2020. 

- Về nội dung đề nghị xem xét lại quy hoạch đường giao thông và nâng 

cấp đường trước cửa nhà bà Bích: Giao UBND thành phố Lạng Sơn chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xem xét giải quyết theo thẩm quyền và 

báo cáo đề xuất nội dung vượt thẩm quyền.    

09. Bà Vũ Thị Lan (vợ ông Hà Hữu Quốc), trú tại số 207 (số mới 219), 

đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn trình bày:  

- Đề nghị cho biết kết quả xử lý đơn đề ngày 10/5/2020 của ông Hà Hữu 

Quốc, khiếu nại Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh 
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về việc thu hồi và giao đất cho UBND phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng 

Sơn sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà văn hóa khối 5.   

- Không đồng ý việc lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với gia đình ông Quốc, đề 

nghị xem xét hủy bỏ Quyết định số 115/QĐ-XPVPHC ngày 13/5/2020 của Chủ 

tịch UBND thành phố Lạng Sơn. 

- Đề nghị cho biết kết quả xử lý đơn tố cáo đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

UBND phường Hoàng Văn Thụ. 

- Gia đình bà Lan đang khiếu nại, tố cáo việc giao đất xây nhà Văn hóa 

khối 5 phường Hoàng Văn Thụ, tuy nhiên ông Dương Đức Tuy, Chủ tịch 

UBND phường vẫn cho xây cầu thang làm ảnh hưởng đến đường đi vào khu đất 

của gia đình. 

- Gia đình bà Lan đã đề nghị được cấp Giấy CNQSD đất nhiều năm nay, 

nhưng chưa được giải quyết. Đề nghị chỉ đạo kiểm tra, giải quyết cho gia đình. 

Kết luận:  

- Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm 

tra nội dung đơn đề ngày 10/5/2020 của ông Hà Hữu Quốc và đã có văn bản báo 

cáo UBND tỉnh. Yêu cầu Ban Tiếp công dân khẩn trương thẩm tra, báo cáo Chủ 

tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định. 

- Đơn đề ngày 20/5/2020 của ông Hà Hữu Quốc về nội dung không đồng 

ý với quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND thành phố, 

Ban Tiếp công dân tỉnh đã chuyển đến UBND thành phố tại Văn bản số 

214/BTCD ngày 01/6/2020 để kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền. Yêu cầu 

UBND thành phố khẩn trương giải quyết theo quy định của pháp luật. 

- Đơn tố cáo đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn 

Thụ, Chủ tịch UBND tỉnh mới nhận được và sẽ sớm xử lý theo quy định. 

 - Yêu cầu UBND thành phố Lạng Sơn chỉ đạo kiểm tra, giải quyết nội 

dung phản ánh xây dựng nhà văn hóa ảnh hưởng đến gia đình bà Lan và việc gia 

đình bà Lan đề nghị cấp Giấy CNQSD đất nhưng chưa được giải quyết. 

10. Ông Trần Hùng Cản, trú tại số 104 Phố Muối, khối 2, phường Tam 

Thanh, thành phố Lạng Sơn trình bày:  

- Không đồng ý với Thông báo số 601/TB-UBND ngày 10/6/2020 của 

UBND thành phố Lạng Sơn về thu hồi đất của gia đình ông Cản để xây dựng 

Trạm Y tế phường Tam Thanh, vì hiện nay trên địa bàn phường Tam Thanh đã 

có Trạm Y tế.  

- Đoàn Khảo sát quy hoạch Nông Lâm nghiệp ban hành Quyết định số 

13/QH/QĐ-TC ngày 01/11/1990 cho ông Cản nghỉ thôi việc theo Quyết định số 

176/HĐBT ngày 09/10/1989 của Hội đồng Bộ trưởng là không đúng quy định, vì 
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Đoàn Khảo sát đã được chuyển đổi thành đơn vị sự nghiệp có thu, do đó ông phải 

được áp dụng theo Quyết định số 111-HĐBT ngày 12/4/1991 của Hội đồng Bộ 

trưởng. 

- Gia đình bị thu hồi 316m2 thuộc một phần thửa đất số 198, tờ bản đồ địa 

chính số 37 phường Tam Thanh lập năm 1998 để thực hiện dự án xây dựng 

Trường Mầm non Hoa Sữa, thành phố Lạng Sơn, nhưng chỉ được bồi thường 

theo loại đất nông nghiệp là không đúng quy định, đề nghị xem xét lại. 

 Kết luận:  

 - Trạm Y tế phường Tam Thanh hiện nay chưa đạt chuẩn và nằm trong quy 

hoạch khu di tích lịch sử Nhất Nhị Tam Thanh; việc xây dựng Trạm Y tế mới là 

thực hiện theo đúng quy hoạch. Đơn của ông Cản khiếu nại Thông báo số 

601/TB-UBND ngày 10/6/2020 của UBND thành phố Lạng Sơn đã được Ban 

Tiếp công dân tỉnh chuyển đến UBND thành phố tại Văn bản số 274/BTCD 

ngày 02/7/2020 để kiểm tra, xem xét giải quyết theo quy định. 

- Nội dung ông Cản khiếu nại việc Đoàn Khảo sát quy hoạch Nông Lâm 

nghiệp cho ông nghỉ thôi việc theo Quyết định số 176 đã được Giám đốc Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn giải quyết lần đầu và Chủ tịch UBND tỉnh giải 

quyết khiếu nại lần hai. Vụ việc đã được kiểm tra, rà soát và Chủ tịch UBND tỉnh 

đã trả lời, giải thích tại Văn bản số 218/UBND-BTCD ngày 12/3/2020.  

- Ngày 31/10/2018 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định giải 

quyết khiếu nại lần hai số 2178/QĐ-UBND; Không đồng ý, ông Cản khởi kiện 

quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh tại Tòa án nhân dân tỉnh. Tại Bản án số 

01/2019/HC-ST ngày 20/5/2019, Tòa án nhân dân tỉnh đã bác yêu cầu khởi kiện 

của ông Cản. Ông Cản không nhất trí và có đơn kháng cáo lên Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Hà Nội; ngày 14/02/2020 Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã có 

Bản án số 24/2020/HC-ST. 

11. Bà Hoàng Thị Vận, khu 4, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình gửi 

hai đơn cùng đề ngày 15/7/2020 và trình bày: Đề nghị chỉ đạo nâng hoặc hạ thấp 

đường ống dẫn nước, tháo dỡ hàng rào dây thép gai của Công ty nhiệt điện Na 

Dương, do ảnh hưởng rất lớn đến việc sử dụng đất của gia đình bà Vận. 

Kết luận: 

- Tiếp nhận đơn của bà Vận để xử lý theo quy định. 

- Giao UBND huyện Lộc Bình chủ trì, phối hợp với Công ty nhiệt điện 

Na Dương kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh, kiến nghị của bà Vận về đường 

ống dẫn nước và hàng rào dây thép gai ảnh hưởng đến việc sử dụng đất. 

12. Bà Nông Thị Hòa, trú tại nhà số 78, khối Đại Thắng, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng Sơn: Đề nghị chỉ đạo thu hồi Giấy CNQSD đất, Giấy phép 

xây dựng nhà đã cấp cho ông Nông Văn Tuân, vì đất đang có tranh chấp; không 

nhất trí việc hướng dẫn khởi kiện tại Tòa án nhân dân. 
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Kết luận: Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường đã 

có văn bản xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thanh tra Chính phủ (Văn 

bản số 1925/STNMT-TTr ngày 03/12/2019 và Văn bản số 1930/STNMT-TTr 

ngày 04/12/201). Sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính phủ có 

ý kiến phúc đáp, UBND tỉnh sẽ xem xét trả lời bà Hòa.  

13. Ông Bế Viết Sính, trú tại tổ 5, khối 10, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao 

Lộc: Tố cáo ông Đào Ngọc Quang xây tường rào lấn chiếm đất đường đi chung 

của làng.  

Kết luận: Nội dung tố cáo của ông Bế Viết Sính đã được Chủ tịch UBND 

thị trấn Cao Lộc giải quyết và thông báo cho ông Sính biết tại Thông báo số 

430/TB-UBND ngày 19/6/2019 và Ban Tiếp công dân huyện Cao Lộc đã trả lời 

ông Sính tại Văn bản số 214/BTCD ngày 02/8/2019. 

Chủ tịch UBND tỉnh thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ để các cơ 

quan liên quan biết, thực hiện theo thẩm quyền. 

(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:                                                                                                                                                                                                                                                     
- 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: Lộc Bình, Cao Lộc, Đình Lập  

và 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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