
                                                                                                                                                  
THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 03/2018 
 

Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 15/3/2018 tại Trụ sở Tiếp công 
dân của tỉnh, ông Lý Vinh Quang, 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 Triệu Quang Huy, Trưởng Ban Kinh tế và ngân sách, Hội đồng 
nhân dân tỉnh; 

03. Ông Nguyễn Sơn Lâm, Trưởng Ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

04. Bà Đoàn Thị Hoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; 

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

06. Bà Lương Mai Tú, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; 

07. Ông Trương Đức Anh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; 

08. Ông Triệu Đức Minh, Trưởng Phòng Tài nguyên đất, Sở Tài nguyên 
và Môi trường; 

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

10. Ông Lê Tuấn Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn; 

11. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng; 

12. Ông Dương Đức Tuy, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND, 
Trưởng Ban Tiếp công dân thành phố Lạng Sơn; 

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

I. KẾT QUẢ CHUNG 

Trong ngày đã tiếp 14 lượt công dân đến kiến nghị, khiếu nại, đề đạt nguyện 
vọng, trong đó có 09 lượt thuộc thành phố Lạng Sơn, 02 lượt thuộc Lộc Bình, 01 lượt 
thuộc Đình Lập, 01 lượt thuộc Cao Lộc và 01 lượt thuộc Hữu Lũng. 

Có 02 vụ việc đông người, gồm 08 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 
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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; 03 công dân 
huyện Đình Lập, đề nghị giải quyết chế độ nghỉ việc trước ngày 01/01/1995. 

II. KẾT QUẢ TIẾP TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ 

01. Bà Nguyễn Xuân Hương, trú tại nhà số 270B đường Bà Triệu, khối 
2, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn trình bày:  

- Đề nghị xem xét giao ô đất tái định cư số 01 theo Bản đồ quy hoạch 
phân lô dự án khu dân cư khối 2 phường Vĩnh Trại cho con trai là ông Nguyễn 
Văn Phương (vị trí tiếp giáp mặt đường Bà Triệu). 

- Nếu không giao cho ông Nguyễn Văn Phương ô đất tái định cư số 01 (vị 
trí tiếp giáp mặt đường Bà Triệu), thì trả lời cho bà được biết rõ lý do tại sao, 
căn cứ vào các quy định nào ông Phương không được giao ô đất tái định cư số 
01. 

- Tại kỳ tiếp công dân tháng 9/2017 bà đã trình bày và yêu cầu xem xét 
giải quyết nhưng đến nay gia đình chưa nhận được văn bản trả lời. 

Kết luận:  

          - Về nội dung bà Hương trình bày tại kỳ tiếp công dân tháng 9/2017, 
UBND thành phố đã có Văn bản số 1153/TB-UBND ngày 31/10/2017 trả lời.   

- Giao UBND thành phố mời bà Hương đến làm rõ từng nội dung để xử lý 
theo quy định, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.  

02. Ông Trịnh Chắn Hính, trú tại nhà số 8, ngõ 24, đường Bà Triệu, tổ 
6, khối 4, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, trình bày:   

- Đề nghị Nhà nước bồi thường do bị thu hồi đất để xây dựng trụ sở Bảo 
hiểm xã hội tỉnh. 

- Hiện nay ông đang được nhà nước hỗ trợ 405.000đ/tháng, không đủ điều 
kiện sinh sống, đề nghị xem xét tăng thêm tiền hỗ trợ cho ông mỗi tháng 
3.000.000 đồng để ổn định cuộc sống. 

Kết luận:  

- Đối với nội dung yêu cầu Nhà nước bồi thường do bị thu hồi đất để xây 
dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh: UBND tỉnh đã giải quyết tại Quyết định số 
1703/QĐ-UB ngày 28/9/1999 với nội dung bác đơn khiếu nại đòi được đền bù 
và Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã giải quyết vụ 
việc tại Quyết định số 32/QĐ-TCĐC ngày 19/02/2001, trong đó có nội dung 
thống nhất với nội dung giải quyết của UBND tỉnh Lạng Sơn. Đến nay các quyết 
định giải quyết nêu trên đã có hiệu lực pháp luật, do đó việc ông Hính đề nghị 
Nhà nước bồi thường là không có cơ sở xem xét.  

- Đối với nội dung đề nghị xem xét tăng tiền trợ cấp cho ông mỗi tháng 
3.000.000 đồng: Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp 
với UBND thành phố Lạng Sơn và các cơ quan liên quan xem xét điều kiện 
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hoàn cảnh của ông Trịnh Chắn Hính, đề xuất UBND tỉnh theo quy định của 
pháp luật. 

03. Bà Vũ Bích Vân và 07 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:  

- Đề nghị cho biết tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh 
của các công dân liên quan đến dự án đến nay như thế nào. 

- Các quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của Chủ tịch UBND tỉnh 
không thấy căn cứ thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, mà chỉ xét đề 
nghị của Thanh tra tỉnh hoặc Tổ công tác 2099; một số quyết định còn ban hành 
vào ngày thứ Bảy. 

- Một số hộ gia đình có đất bị thu hồi tiếp giáp mặt đường Bà Triệu nhưng 
không được bố trí tái định cư mặt đường Bà Triệu.  

- Đất dự án mở rộng về phía Nam, công dân đã phản ánh nhiều lần nhưng 
không được xem xét giải quyết. Đề nghị xác định lại mốc giới theo đúng Quyết 
định số 1808/QĐ-UBND-XD ngày 14/9/2005 của UBND tỉnh về việc thu hồi 
đất giao cho UBND thành phố Lạng Sơn để thực hiện dự án. 

- Đề nghị cho biết đơn của các công dân do Ban Tiếp công dân Trung 
ương chuyển đến UBND tỉnh tại Văn bản số 39/BTCDTW-TD1 ngày 
16/01/2018 đến nay đã xử lý như thế nào. 

- Năm 2007 xác định vị trí đất thu hồi không chính xác do chưa có văn 
bản quy định cụ thể như hiện nay, nên đã ảnh hưởng đến việc xác định hỗ trợ 
35% giá đất ở liền kề cho một số hộ gia đình. 

- Một số hộ gia đình có đất bị thu hồi thực tế nhiều hơn đất nêu trong hồ 
sơ, đề nghị chỉ đạo kiểm tra thực tế. 

Kết luận: 

 - Cho đến nay tất cả 27 đơn khiếu nại lần hai, Chủ tịch UBND tỉnh đã 
ban hành quyết định giải quyết khiếu nại và hiện nay đang thụ lý giải quyết đơn 
của ông Lý Văn Chiều. Đề nghị các công dân nghiên cứu kỹ nội dung giải quyết 
của Chủ tịch UBND tỉnh; nếu không nhất trí với quyết định giải quyết của Chủ 
tịch UBND tỉnh, các công dân có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án 
nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính. 

- Các quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của Chủ tịch UBND tỉnh 
được ban hành đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Khiếu nại. 

- Việc bố trí đất tái định cư mặt đường Bà Triệu đã được giải quyết theo 
nguyên tắc ưu tiên cho các hộ bị thu hồi đất ở trước, còn các trường hợp bị thu 
hồi đất nông nghiệp nếu đủ điều kiện hỗ trợ thì sẽ giải quyết tiếp, nếu không còn 
quỹ đất thì bố trí vị trí phía sau trong dự án. 

- Khẳng định đất dự án không mở rộng về phía Nam vào khu dân cư như 
phản ánh của công dân. Việc này đã được UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra và trả lời 
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tại Văn bản số 871/UBND-TCD ngày 29/8/2013, đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh 
đã giải quyết khiếu nại của công dân tại các quyết định giải quyết khiếu nại lần 
hai.  

- UBND tỉnh đang kiểm tra, rà soát đơn đề ngày 16/01/2018 của các công 
dân (đơn do Ban Tiếp công dân Trung ương chuyển đến UBND tỉnh tại Văn bản 
số 39/BTCDTW-TD1 ngày 16/01/2018). UBND tỉnh sẽ sớm có văn bản báo cáo 
Ban Tiếp công dân Trung ương kết quả kiểm tra, rà soát, đồng thời gửi cho các 
công dân thay trả lời. 

- Đối với nội dung cho rằng việc xác định vị trí đất thu hồi không chính 
xác và một số trường hợp có đất bị thu hồi thực tế nhiều hơn đất nêu trong hồ 
sơ, đề nghị các công dân phản ánh trực tiếp với UBND thành phố để xem xét 
kiểm tra lại. 

04. Bà Trương Bích Hồng, trú tại nhà số 88 Lương Văn Tri, phường 
Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, đề nghị sớm xem xét, giải quyết đơn đề 
ngày 14/9/2017 đã gửi Chủ tịch UBND tỉnh. 

Kết luận: Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường 
và Sở Xây dựng đã kiểm tra, báo cáo kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử lý, giải 
quyết đơn cùng đề ngày 14/9/2017 của bà Hồng. Chủ tịch UBND tỉnh sẽ  xử lý, 
giải quyết vụ việc theo quy định. 

05. Bà Trần Thị Luận, trú tại thôn Khòn Phổ, xã Mai Pha, thành phố 
Lạng Sơn gửi đơn đề ngày 15/3/2018 và trình bày: Bà không nhất trí với Quyết 
định số 2126/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải 
quyết đơn khiếu nại của bà Luận. Bà Luận cho rằng các hộ khác có cùng loại đất 
nông nghiệp, có cùng diện tích, liền kề sát bên cạnh, điều kiện gia đình như nhau 
đã được giải quyết 03 ô đất tái định cư, trong khi đó gia đình bà Luận chỉ được 
giải quyết 02 ô là không công bằng. 

Kết luận: Tiếp nhận đơn của bà Luận, chuyển đến UBND thành phố 
Lạng Sơn để kiểm tra nội dung phản ánh về giải quyết đất tái định cư không 
công bằng, báo cáo UBND tỉnh. 

06. Bà Lương Thị Dít, thôn Đồng Tiến, xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng 
trình bày: Đề nghị xem xét đền bù ngôi nhà 2 tầng của gia đình do bị ảnh hưởng 
bởi dự án thi công đường 245 Hòa Lạc- Phố Vị. UBND huyện Hữu Lũng đã ban 
hành Quyết định số 6103/QĐ-UBND ngày 14/12/2017, phê duyệt bồi thường 
cho gia đình với số tiền 47.345.000đ để sửa chữa là quá ít, đề nghị bồi thường 
với số tiền 2 tỉ đồng. 

Kết luận: 

- Liên quan đến nội dung vụ việc, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Phiếu trình ngày 01/02/2018 của Ban Tiếp 
công dân tỉnh về việc xử lý Báo cáo số 36/VB-BHTKT ngày 16/01/2018 của 
Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, tuy nhiên Ban Tiếp 
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công dân đã không tham mưu ban hành văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của 
đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.  

- Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật 
(chủ đầu tư dự án) phối hợp với UBND huyện Hữu Lũng kiểm tra, giải quyết 
dứt điểm vụ việc. 

- Yêu cầu Ban Tiếp công dân tỉnh kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cán 
bộ, công chức trong việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh trong 
xử lý vụ việc. 

07. Ông Trần Lệnh Cản, trú tại nhà số 104 Phố Muối, khối 2, phường 
Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn trình bày:  

- Ông có đơn gửi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, khiếu nại Thông báo số 
650/TB-TA ngày 10/8/2017 của TAND tỉnh về thông báo không thụ lý giải 
quyết tố cáo của ông Trần Lệnh Cản; ngày 11/12/2017 Viện KSND tối cao có 
Công Văn số 2531/VKSNDTC-V12 chuyển đơn của ông đến Tòa án nhân dân 
cấp cao tại Hà Nội; ngày 28/12/2017 Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã có 
Văn bản số 698/PC-TACC chuyển đơn của ông đến Chánh án TAND tỉnh Lạng 
Sơn để được xem xét và giải quyết theo thẩm quyền. Tuy nhiên đến nay Chánh 
án TAND tỉnh Lạng Sơn vẫn chưa giải quyết.  

 - Ông có đơn gửi UBND thành phố Lạng Sơn, cán bộ tiếp nhận đơn của 
thành phố ghi là đơn khiếu nại; nhưng khi trả lời công dân (tại Văn bản số 
358/UBND-PTQĐ ngày 09/02/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn) 
lại ghi là trả lời kiến nghị của công dân là không đúng với quy định của pháp 
luật, không đúng với việc ghi trên giấy nhận đơn của thành phố. Đề nghị xem 
xét lại. 

Kết luận:  

- Đối với nội dung phản ánh Chánh án TAND tỉnh Lạng Sơn chưa giải 
quyết đơn của ông: Hướng dẫn ông gửi đơn đến Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà 
Nội nêu rõ việc Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã có Văn bản số 698/PC-
TACC ngày 28/12/2017 chuyển đơn đến TAND tỉnh, nhưng đến nay TAND tỉnh 
chưa giải quyết, để Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xem xét, xử lý. 

- Đối với nội dung văn bản trả lời đơn của Chủ tịch UBND thành phố 
Lạng Sơn ghi là trả lời kiến nghị của công dân: Giao UBND thành phố Lạng 
Sơn kiểm tra, xem xét, giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật, báo cáo 
UBND tỉnh kết quả thực hiện. 

08. Ông Nguyễn Trọng Khách, trú tại thôn Bản Liếp, xã Phú Xá; ông 
Nguyễn Thế Viến, trú tại tổ 7, Khu Ga, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc trình 
bày: Các ông đã có 03 đơn tố cáo gửi UBND tỉnh (đơn đề ngày 22/11/2017, đơn 
đề ngày 25/01/2018 và đơn đề ngày 05/02/2018). Đề nghị cho biết kết quả xử lý.  

Kết luận:  

- Đối với đơn tố cáo đề ngày 22/11/2017: Chủ tịch UBND tỉnh đã chuyển 
đơn đến UBND huyện Cao Lộc xem xét, xử lý theo thẩm quyền, báo cáo UBND 
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tỉnh kết quả xử lý (tại Văn bản số 420/VP-BTCD, ngày 05/12/2017). Yêu cầu 
UBND huyện Cao Lộc khẩn trương thực hiện. 

 - Đối với đơn tố cáo đề ngày 25/01/2018: Chủ tịch UBND tỉnh đã giao 
Thanh tra tỉnh kiểm tra nội dung đơn, báo cáo đề xuất với UBND tỉnh xử lý theo 
quy định của pháp luật (tại Văn bản số 48/VP-BTCD ngày 07/02/2018). Thanh tra 
tỉnh đã có báo cáo, UBND tỉnh sẽ sớm xem xét, giải quyết theo quy định. 

- Yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương tham mưu cho Chủ tịch 
UBND tỉnh xử lý đơn đề ngày 05/02/2018 theo quy định của pháp luật.   

09. Bà Hoàng Thị Hảo, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình trình bày:  

- Diện tích đất tại khu 5b, UBND tỉnh cho mỏ than Na Dương thuê, nhưng 
mỏ than Na Dương không sử dụng, lại cho cá nhân thuê. Đề nghị UBND tỉnh 
thu hồi diện tích đất trên và chỉ đạo UBND huyện Lộc Bình giải quyết tái định 
cư cho gia đình bà Hảo, vì bà Hảo đã mất hơn 7 sào đất, nay không có đất sử 
dụng.  

- Theo Thông báo số 91/TB-UBND ngày 08/10/2008 của UBND huyện 
Lộc Bình thì hộ gia đình bà bị thu hồi trên 4.000 m2 nhưng mới được bồi thường 
trên 2.000m2. Như vậy bồi thường thiếu diện tích theo Thông báo số 91/TB-
UBND ngày 08/10/2008 của UBND huyện Lộc Bình. 

- Đề nghị xem xét giải quyết 07 đơn cùng đề ngày 22/12/2017 của các 
ông, bà: Hoàng Thị Hảo, Hoàng Thị Cúc, Lường Văn Chung, Lương Văn Tiện, 
Phùng Văn Vẩn, Lường Thị Nguyên, cùng trú tại thôn Khòn Tòng và bà Lộc Thị 
Nhanh, trú tại khu 1,2 thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình gửi Chủ tịch UBND 
tỉnh, đề nghị giải quyết khiếu nại của các ông, bà đối với các Quyết định cưỡng 
chế của UBND huyện Lộc Bình. 

Kết luận:  

- Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình thụ lý giải quyết khiếu nại của 
bà Hoàng Thị Hảo yêu cầu giao đất tái định cư tại khu 5b và khiếu nại việc bồi 
thường thiếu diện tích đất theo quy định của pháp luật. 

- Đối với nội dung 07 đơn cùng đề ngày 22/12/2017 của các bà Hoàng Thị 
Hảo, Hoàng Thị Cúc, Lường Văn Chung, Lương Văn Tiện, Phùng Văn Vẩn, 
Lường Thị Nguyên, Lộc Thị Nhanh. Chủ tịch UBND đã giao Thanh tra tỉnh kiểm 
tra nội dung đơn, báo cáo, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh xử lý theo quy định 
của pháp luật. UBND tỉnh đã nhận được báo cáo của Thanh tra tỉnh và sẽ sớm 
xem xét, trả lời công dân theo quy định.  

10. Các bà: Hoàng Thị Dầy, Hoàng Thị Thủy, xã Đình Lập; bà Vy Thị 
Tịnh, xã Cường Lợi, huyện Đình Lập: Đề nghị giải quyết chế độ nghỉ việc trước 
ngày 01/01/1995 cho các bà. 

Kết luận: Liên quan đến nội dung trên; ngày 14/3/2018 Giám đốc Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội (Chủ tịch Hội đồng thẩm định) đã có Tờ trình số 
31/TTr-HĐTĐXDHS, trình UBND tỉnh về việc đề nghị phê duyệt Phương án 
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giải quyết chế độ đối với người lao động nghỉ chờ việc và có thời gian công tác 
trước ngày 01/01/1995. 

UBND tỉnh sẽ sớm xem xét giải quyết và trả lời công dân theo quy định. 

11. Bà Nguyễn Thị Bích, trú tại khối 6, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng 
Sơn trình bày:  

- Đề nghị xem xét cho 08 hộ gia đình (Lăng Văn Hảo, Hoàng Văn Thảo, 
Đặng Thảo Ô, Nguyễn Ngọc Ninh, Lương Thị Tâm, Lê Doãn Lâu, Lô Thanh 
Xuân, Nguyễn Thị Tuyển) được nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất theo mức 
thấp nhất. Sau nhiều lần làm đơn, ngày 27/02/2018 Chi nhánh Văn phòng đăng 
ký đất đai thành phố đã có Văn bản số 84/CNVPĐKĐĐTP, trả lời đơn của các 
công dân khu Làng Cổ-Bản Mới nhưng các hộ không đồng ý. 

- Đất của gia đình bà Nguyễn Thị Dung (em gái bà Bích) bị ảnh hưởng 
bởi Dự án khu đô thị Phú Lộc IV, thành phố Lạng Sơn và đã được cấp 01 lô đất 
tái định cư tại dự án khu đô thị Phú Lộc IV, với diện tích 60m2. Tiền đền bù đất 
cho gia đình bà đã bị trừ hết vào tiền sử dụng đất nhưng chưa đủ, còn nợ tiền 
22,24m2. Vừa rồi có xác minh của UBND phường Vĩnh Trại, áp các tiêu chí thì 
hộ bà Dung đủ các tiêu chí xác định hộ cận nghèo theo quy định, đề nghị được 
xóa nợ tiền sử dụng đất đối với 22,24m2. 

Kết luận:  

- Đối với nội dung đề nghị xem xét việc thu tiền sử dụng đất của 08 hộ gia 
đình: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký 
đất đai thành phố giải quyết đơn của công dân theo quy định. 

- Đối với nội dung: Đề nghị xin được xóa nợ tiền sử dụng đất đối với 
22,24m2 của  hộ bà Nguyễn Thị Dung: Giao UBND thành phố Lạng Sơn xem 
xét, trả lời công dân, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện. 

 12. Bà Vũ Thị Thảo, Khu tái định cư Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại, thành 
phố Lạng Sơn trình bày: 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: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, đề xuất với UBND 
tỉnh để trả lời công dân. 

13. Ông Lưu Đình Nhương và con gái là bà Lưu Thúy Hồng, số nhà 54, 
khu Hoà Bình, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình trình bày:  

- Ông đã nhận được Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 số 110/QĐ-
UBND ngày 17/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại 
của ông, nhưng ông thấy nội dung trong quyết định chưa giải quyết hết nội dung 
đơn. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét lại Quyết định số 110/QĐ-UBND. 

- Đề nghị xem xét lại việc 13 hộ dân ở phố Hòa Bình (nay là đường 
Hoàng Văn Thụ) lấn chiếm đất tà ly đường, lấn chiếm đường, nhưng vẫn được 
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cấp sổ đỏ, như: Trần Nam, Vũ Giáo, Hồ Sinh, Chương (Hồng Liên), Ngân 
(chồng là Tý), Vy, Thiết Hường,..). 

Kết luận:  

- Tại Điều 3 Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của Chủ tịch 
UBND tỉnh đã hướng dẫn: “Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết của Chủ 
tịch UBND tỉnh, ông Lưu Đình Nhương 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”. Đề nghị ông thực hiện theo Điều 3 Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 
17/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Giao UBND huyện Lộc Bình chỉ đạo, kiểm tra làm rõ nội dung ông 
Nhương, bà Hồng phản ánh việc 13 hộ lấn chiếm đất công; kiểm tra lại việc cấp 
sổ đỏ đối với các hộ, trả lời công dân, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.  

14. Ông Phan Kiến Minh, trú tại khối Đại Thắng, phường Chi Lăng, 
thành phố Lạng Sơn: Đề nghị bồi thường 5.400m2 đất khu Lò Gạch, thôn Rọ 
Phải, xã Mai Pha đã thu hồi thực hiện dự án Khu tái định cư I xã Mai Pha và giải 
quyết hỗ trợ thêm đất tái định cư cho gia đình ông. 

Kết luận: Về vụ việc này, UBND tỉnh đã trả lời ông Minh tại Văn bản số 
148/UBND-BTCD ngày 29/02/2016, với nội dung: Việc ông Minh yêu cầu bồi 
thường diện tích 5.400m2 để thực hiện dự án khu tái định cư I Mai Pha, đã được 
các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, giải quyết theo quy định của pháp luật 
(Quyết định số 307/QĐ-CT, ngày 20/2/2008 Chủ tịch UBND thành phố Lạng 
Sơn; Quyết định số 1902/QĐ-UBND, ngày 12/9/2008 Chủ tịch UBND tỉnh 
Lạng Sơn) và Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 121/TB-UBND 
ngày 30/5/2014 về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Phan Kiến 
Minh.  

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, LĐ-TB&XH, CA tỉnh;       
- Ban Quản lý DA ĐTXDCT hạ tầng kỹ thuật tỉnh;         
- UBND các huyện, thành phố: Lạng Sơn, Lộc Bình, Đình 
Lập, Cao Lộc, Hữu Lũng; 
- 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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