
                                                                                                                                                  
THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 6/2019 
 

Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 17/6/2019 tại Trụ sở Tiếp công 
dân của tỉnh, ông Nguyễn Long Hải, 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 Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Đại biểu 
Hội đồng nhân dân tỉnh; 

02. Bà Trần Thanh Nhàn, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại 
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 

03. Ông Hoàng Văn Ngôn, Chủ tịch và bà Đinh Thị Thu, Phó Chủ tịch 
Hội Nông dân tỉnh; 

04. Bà Lục Thanh Hà, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy;  

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

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

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

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

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

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

11. Ông Trần Đức Thọ, Phó chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố 
Lạng Sơn; 

12. Ông Phùng Quốc Hoàn, Chuyên viên Phòng dân vận chính quyền dân 
tộc tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy;  

13. 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 địa bàn các huyện: Cao Lộc, Lộc 
Bình, Đình Lập và thành phố Lạng Sơn. 

Có 01 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 
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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. 

II. KẾT QUẢ TIẾP TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ 

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

- Đề nghị thu hồi quyết định của UBND tỉnh về thu hồi đất xây dựng 
Trường Tiểu học Tam Thanh; trong khi chưa thu hồi quyết định xây dựng 
trường Tiểu học Tam Thanh, nay đã xây dựng Trường Mần Non Hoa Sữa. 

- Đề nghị HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết vụ án giữa ông Trần Lệnh 
Hợi (bố ông Cản) với ông Nguyễn Văn Nhu từ năm 1975 đến nay chưa được 
giải quyết. 

Kết luận:  

- Đối với nội dung đề  nghị thu hồi quyết định của UBND tỉnh về thu hồi 
đất xây dựng Trường Tiểu học Tam Thanh. 

Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao, ngày 13/6/2019 Sở Tài 
nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 807/STNMT-TTr dự thảo Văn bản trả 
lời đơn của ông Trần Lệnh Cản. Yêu cầu Ban Tiếp công dân tỉnh khẩn trương 
tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh để trả lời công dân. 

- Đối với nội dung đề nghị HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết vụ án giữa 
ông Trần Lệnh Hợi (bố ông Cản) với ông Nguyễn Văn Nhu sẽ do lãnh đạo 
HĐND tỉnh chỉ đạo. 

02. Ông La Đức Hùng, trú tại nhà số 17, ngõ 7, đường Bà Triệu, phường 
Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn trình bày: Gia đình ông La Đức Hùng, bị 
thu hồi 383,2m2 đất nông nghiệp để thực hiện Nút giao thông số 6, Dự án Khu đô 
thị Phú Lộc IV. Ông Hùng được bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 3111/QĐ-
UBND ngày 10/11/2015 của UBND thành phố với tổng số tiền là 502.136.000 
đồng hỗ trợ; tháng 3/2019 thành phố đã có văn bản gửi cho ông Hùng, nội dung 
UBND tỉnh đồng ý cho UBND thành phố ứng kinh phí trả cho gia đình ông, nhưng 
đến nay là tháng 6/2019 thành phố vẫn chưa chi trả tiền cho gia đình ông. Đề nghị 
UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.  

Kết luận: Yêu cầu UBND thành phố Lạng Sơn khẩn trương thực hiện 
theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 1203/VP-BTCD ngày 
01/4/2019 của Văn phòng UBND tỉnh.  

03. Bà Vũ Bích Vân và 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, thành phố Lạng Sơn trình bày:  

- Đề nghị các cơ quan chuyên môn cùng người dân ra thực địa xác định 
ranh giới, mốc giới theo Quyết định số 1808/QĐ-UBND-XD ngày 14/9/2005 
của UBND tỉnh. 
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- Đề nghị làm rõ "Đội Giếng nước" là ai, ai là chủ nhân của diện tích đất 
đã được cấp Giấy CNQSD đất cho "Đội Giếng nước". 

- Đề nghị xem xét giải quyết đơn các đơn tập thể của công dân khối 2 
phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn do Ban Tiếp công dân Trung ương chuyển 
đến tại Văn bản số 39/BTCDTW-TD1 ngày 16/01/2018 và Văn bản số 
740/BTCDTW-TD1 ngày 31/5/2016. 

Kết luận:  

- Nội dung đề nghị các cơ quan chuyên môn cùng người dân xác định 
ranh giới, mốc giới theo Quyết định số 1808/QĐ-UBND-XD ngày 14/9/2005 
của UBND tỉnh ngoài thực địa và nội dung đề nghị làm rõ "Đội Giếng nước" là 
ai, ai là chủ nhân của diện tích đất đã được cấp Giấy CNQSD đất cho "Đội 
Giếng nước". 

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 428/UBND-BTCD ngày 
15/5/2019 trả lời bà Vũ Bích Vân. 

- Nội dung công dân đề nghị giải quyết đơn đề tập thể của công dân khối 2 
phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn do Ban Tiếp công dân Trung ương chuyển 
đến tại Văn bản số 39/BTCDTW-TD1 ngày 16/01/2018. 

Ngày 03/4/2018 Chủ tịch UBND tỉnh đã có Văn bản số 290/UBND-
BTCD báo cáo Ban Tiếp công dân Trung ương và có gửi cho bà Vũ Bích Vân. 

- Nội dung công dân đề nghị xem xét giải quyết đơn đề tập thể của công dân 
khối 2 phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn do Ban Tiếp công dân Trung ương 
chuyển đến tại Văn bản số 740/BTCDTW-TD1 ngày 31/5/2016. 

Ngày 10/11/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Văn bản số 1203/UBND-
BTCD trả lời bà Vũ Bích Vân. 

04. Các bà Dương Thị Nhịt, Trình Thị Hường, Lộc Thị Nhíp, trú tại 
khối 9, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn trình bày:  

- Đề nghị xem xét giải quyết công nhận quyền sử dụng thửa đất số 72, 
diện tích 300,8m2, tờ bản đồ địa chính số 42, phường Đông Kinh cho gia đình.   

- Đề nghị bồi thường hơn 30m2 đất do bị ảnh hưởng bởi dự án cầu Thác Mạ.                   

Kết luận: 
- Vụ việc tranh chấp đất đai giữa bà Trình Thị Mè với ông Trình A Học 

(bố của các ông Trình A Đô, Trình A Ve, Trình A Khê) đã được giải quyết đúng 
pháp luật và hết thẩm quyền tại Quyết định số 703/QĐ-UB ngày 24/4/2000 của 
UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 182/TB-UBND ngày 
18/5/2017 chấm dứt giải quyết khiếu nại của các ông Trình A Đô, Trình A Ve, 
Trình A Khê. Trường hợp nếu gia đình có đơn đề nghị xem xét lại việc cấp Giấy 
CNQSD đất cho bà Trình Thị Mè thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Yêu cầu UBND thành phố Lạng Sơn giải quyết theo quy định của pháp 
luật nội dung yêu cầu bồi thường hơn 30m2 đất do bị ảnh hưởng bởi dự án cầu 
Thác Mạ. 
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05. Bà Trương Bích Hồng, trú tại nhà số 88, Lương Văn Tri, phường 
Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn trình bày:  

- Đề nghị chỉ đạo UBND thành phố Lạng Sơn giải quyết số diện tích 
đất còn thiếu theo Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của UBND 
tỉnh cho gia đình. 

- Đến nay bà Hồng chưa nhận được văn bản trả lời đơn đề ngày 16/7/2018 
về việc đề nghị trả lại khu đất 4.000m2 tại khối 7 và ngôi nhà số 31, 33 Ngô Văn 
Sở, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. 

Kết luận:  

- Ngày 14/6/2019 UBND thành phố Lạng Sơn đã có Báo cáo số 434/BC-
UBND về nội dung đề nghị giải quyết số diện tích đất còn thiếu theo Quyết 
định số 1082/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của UBND tỉnh. Yêu cầu Ban Tiếp 
công dân khẩn trương xem xét, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

Yêu cầu UBND thành phố Lạng Sơn khẩn trương giải quyết nội dung 
khiếu nại của bà Hồng về việc giao thiếu diện tích đất theo Quyết định số 
1082/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của UBND tỉnh. 

- Chủ tịch UBND tỉnh đã trả lời đơn đề ngày 16/7/2018 của bà Hồng tại 
Văn bản số 1168/UBND-BTCD ngày 23/11/2018. Ngày 27/11/2018 nhân viên 
Bưu điện đã trao Văn bản số 1168/UBND-BTCD theo đúng địa chỉ ghi trong 
đơn của bà Hồng (nhà số 88 Lương Văn Tri, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố 
Lạng Sơn) và người ký nhận văn bản tên là Xương.  

Giao Văn phòng UBND tỉnh sao gửi cho bà Trương Bích Hồng Văn bản 
số 1168/UBND-BTCD. 

06. Bà Hoàng Thị Giáo, thôn Nà Vang, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, 
trình bày:  

- Bà đã có đơn đề ngày 09/11/2018 gửi Chủ tịch UBND tỉnh tố cáo cán bộ 
lạm dụng chức vụ quyền hạn, làm trái quy định của nhà nước, bao che cho cấp 
dưới nhưng đến nay chưa được giải quyết. Đề nghị cho biết kết quả giải quyết 
đơn của bà. 

- Không đồng ý với Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của 
Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Hoàng Thị Giáo, 
trú tại thôn Nà Vang, xã Bính Xá, huyện Đình Lập 

Kết luận:  

- Đơn của bà Giáo đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh kiểm 
tra, đề xuất xử lý. Thanh tra tỉnh đã kiểm tra và làm việc với bà Hoàng Thị Giáo, 
tại buổi làm việc ngày 06/12/2018 bà Giáo có ý kiến không yêu cầu giải quyết tố 
cáo đối với các cá nhân mà bà nêu trong đơn đề ngày 09/11/2018, khi nào thấy 
cần thiết bà sẽ viết đơn riêng tố cáo từng người, gửi đến từng cơ quan có thẩm 
quyền để giải quyết theo quy định. 
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- Giao Tổ công tác được thành lập theo Quyết định số 656/QĐ-UBND 
ngày 08/4/2019 khẩn trương rà soát, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định. 

07. Bà Trần Ngọc Mai, số nhà 150 Nguyễn Đình Lộc, khu Nam Quan, thị 
trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc trình bày:  

- Đề nghị xem xét, giải quyết trả lại nhà đất cho bà tại số 27, khu Nam Quan, 
thị trấn Đồng Đăng cho gia đình bà. 

- Đề nghị chỉ đạo, xử lý ông Trần Triệu Dưỡng xây dựng nhà ở và các công 
trình trên đất nhà nước đang quản lý, được nêu tại Quyết định số 91/QĐ-UBND 
ngày 14/01/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh.  

Kết luận:  
- Nội dung bà đề nghị xem xét, giải quyết trả lại nhà đất cho bà tại số 27, khu 

Nam Quan, thị trấn Đồng Đăng cho gia đình bà, đã được Chủ tịch UBND tỉnh giải 
quyết tại Quyết định cuối cùng số 91/QĐ-UBND ngày 14/01/2010, với nội dung, 
bác đơn đề ngày 25/5/2009 của bà Trần Ngọc Mai và có Văn bản số 
1041/UBND-BTCD ngày  30/9/2017 trả lời bà Mai, với nội dung: Việc bà Mai 
đòi quyền sử dụng đất nền nhà số 139B cũ phố Nam Quan, thị trấn Đồng Đăng 
đã được Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc giải quyết tại Quyết định số 641/QĐ-
UBND ngày 20/5/2009 và Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết tại Quyết định số 
91/QĐ-UBND ngày 14/01/2010. 

- Nội dung bà đề nghị chỉ đạo, xử lý ông Trần Triệu Dưỡng xây dựng nhà ở 
và các công trình trên đất nhà nước đang quản lý, được nêu tại Quyết định số 91/QĐ-
UBND ngày 14/01/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

 Yêu cầu UBND huyện Cao Lộc khẩn trương tổ chức thực hiện  Quyết định 
giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật. 

08. Bà Vi Thị Tuyên, Khối 5, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, 
trình bày: Đề nghị cho bà được sử dụng 20,0m2 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, 
đang phải đi ở trọ. 

Kết luận: Ngày 18/12/2018 Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn đã ban 
hành Văn bản số 2880 /UBND-TNMT trả lời bà Tuyên, với nội dung việc bà Vi 
Thị Tuyên đề nghị giao cho gia đình Bà 20,0m2 đất có vị trí liền sát với Nhà Văn 
hóa khối 5 là không có cơ sở xem xét giải quyết. 

 09. Bà Trần Thị Luận, trú tại thôn Khòn Phổ, xã Mai Pha, thành phố Lạng 
Sơn đến trình bày và gửi đơn đề 14/4/2019: 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:  
- Ngày 12/4/2019 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 

206/TB-UBND về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị 
Luận yêu cầu giao thêm 01 ô đất tái định cư do bị thu hồi đất để thực hiện Dự án 
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Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn. Yêu cầu bà Luận nghiêm 
chỉnh chấp hành. 

- Tiếp nhận đơn đề 14/4/2019 của bà Trần Thị Luận để xử lý theo quy định 
của pháp luật. 

10. Ông Phạm Gia Hoan, trú tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, 
huyện Lộc Bình trình bày:  

- Đề nghị UBND tỉnh xem xét, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 07 hộ 
dân (Triệu Thị Phin, Triệu Tiến Lưu, Triệu Tiến Ngân, Đặng Văn Tú, Triệu Văn 
Quý, Đặng Thắng Hội, Đặng Thị Phin) trước đây đăng ký hộ khẩn thường trú tại 
thôn Đồng Chướng, xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình.  

- Đề nghị chỉ đạo UBND huyện Cao Lộc xem xét, giao đất tái định cư cho 
gia đình bà Hoàng Thị Tròn do bị ảnh hưởng bởi Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 
1A. 

- Trong quá trình thi công xây dựng một số công trình trong căn cứ chiến 
đấu của thành phố Lạng Sơn, đơn vị thi công lấp đá xuống ruộng của bà Vi Thị 
Dung, nên không canh tác được, đề nghị xem xét giải quyết. 

- Đề nghị xem xét, chỉ đạo UBND huyện Lộc Bình chuyển kinh phí hỗ trợ 
cộng đồng nơi tái định cư di dân dự án TB1. 

Kết luận:  

- Nội dung đề nghị UBND tỉnh xem xét, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
cho 07 hộ dân.  

Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao, ngày 14/5/2019 UBND 
huyện Lộc Bình đã có báo cáo, UBND tỉnh sẽ xem xét trả lời công dân theo quy 
định. 

- Nội dung đề nghị chỉ đạo UBND huyện Cao Lộc xem xét, giao đất tái định 
cư cho gia đình bà Hoàng Thị Tròn do bị ảnh hưởng bởi Dự án cải tạo, nâng cấp 
quốc lộ 1A. 

Yêu cầu UBND huyện Cao Lộc khẩn trương thực hiện theo theo ý kiến chỉ 
đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo kết quả tiếp công dân số 71/TB-
UBND ngày 21/02/2019, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 
6/2019.  

- Nội dung trong quá trình thi công xây dựng một số công trình trong căn cứ 
chiến đấu của thành phố Lạng Sơn, đơn vị thi công lấp đá xuống ruộng của bà Vi 
Thị Dung, nên không canh tác được, đề nghị xem xét giải quyết. 

Giao UBND thành phố Lạng Sơn xem xét, giải quyết theo quy định của 
pháp luật. 

- Nội dung đề nghị xem xét, chỉ đạo UBND huyện Lộc Bình chuyển kinh 
phí hỗ trợ cộng đồng nơi tái định cư di dân dự án TB1. 

Giao UBND huyện Lộc Bình kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.  
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11. Bà Đào Thị Thuần, trú tại tổ 6, khối 4, phường Đông Kinh, thành 
phố Lạng Sơn, có nội dung: Đề nghị xem xét việc cấp Giấy CNQSD đất cho 
Phòng Công chứng số 1 bao gồm cả nhà cấp 4 do gia đình cải tạo, xây dựng trên 
nền nhà vệ sinh của Xí nghiệp T-202 và trình tự, thủ tục cấp Giấy không đúng quy 
định.  

Kết luận: 

Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao, ngày 29/5/2019 Sở Tài 
nguyên và Môi trường đã có báo cáo, UBND tỉnh sẽ xem xét trả lời công dân 
theo quy định. 

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;                                                       
- 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 

 
 
 
 
 
 

Hoàng Văn Quý 
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