ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 476 /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày 22 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO
Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 8/2019
Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 15/8/2019 tại Trụ sở Tiếp công
dân tỉnh, ông Dương Xuân Huyên, 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 Thị Phương Loan, đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc
hội tỉnh;
02. Bà Trần Thị Sơn Thùy, Phó Trưởng Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân
tỉnh;
03. Ông Hoàng Xuân Thuận, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy;
04. Ông Nguyễn Sơn Lâm, Trưởng Ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
05. Ông Hoàng Văn Ngôn, Chủ tịch và bà Đinh Thị Thu, Phó Chủ tịch
Hội Nông dân tỉnh;
06. Bà Đoàn Thị Loan, Chánh Thanh tra tỉnh;
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 Nguyễn Sỹ Tân, Phó Giám đốc và ông Nguyễn Thanh Sơn,
Chánh Thanh tra Sở Xây dựng;
10. Ông Hoàng Văn Quý, Phó Chánh Văn Phòng UBND tỉnh, Trưởng
Ban Tiếp công dân tỉnh;
11. Ông Lê Trí Thức, Chủ tịch và ông Lê Tuấn Minh, Phó Chủ tịch
UBND thành phố Lạng Sơn;
12. Ông Trần Đức Thọ, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng
Ban Tiếp công dân thành phố Lạng Sơn;
13. Ông Dương Công Hiệp, Phó trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh.
I. KẾT QUẢ CHUNG
Trong ngày đã tiếp 14 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, Đình
Lập và thành phố Lạng Sơn.

Có 02 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
cư khối 2, phường Vĩnh Trại; 05 công dân đại diện cho một số hộ gia đình bị thu
hồi đất để thực hiện dự án Trụ sở Công an tỉnh, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn.
II. KẾT QUẢ TIẾP TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ
01. Ông Lưu Viết Phóng, trú tại thôn Nà Lượt, xã Hoàng Đồng, thành
phố Lạng Sơn gửi đơn đề ngày 12/8/2019 và trình bày: Gia đình ông Phóng có
đất bị thu hồi để thực hiện dự án Liên doanh quốc tế Lạng Sơn, đến nay còn có
2.357m2 đất và một số cây đã trồng trên đất chưa được bồi thường.
Kết luận: Nội dung phản ánh, kiến nghị của ông Phóng đã được UBND
thành phố Lạng Sơn trả lời, giải thích tại 03 Văn bản: Số 370/UBND-PTQĐ
ngày 12/02/2018, số 797/UBND-TCD ngày 16/4/2018 và số 1305/UBNDPTQĐ ngày 12/6/2018, nhưng ông Phóng không đồng ý.
Thẩm quyền giải quyết thuộc Chủ tịch UBND thành phố. Tiếp nhận đơn
của ông Phóng để chuyển đến UBND thành phố Lạng Sơn kiểm tra, xem xét thụ
lý giải quyết theo trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại.
02. Bà Bế Thị Ngọc, trú tại nhà số 27/4 phố Mỹ Sơn, khu tái định cư Mỹ
Sơn, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn trình bày: Liên quan đến việc bà
Ngọc đề nghị giải quyết nhà số 5B Phai Vệ, phường Vĩnh Trại:
- Không nhất trí với văn bản của Ban Nội chính Tỉnh ủy trả lời bà Ngọc
cho rằng vụ việc đã được giải quyết;
- Bà Ngọc gửi đơn cho Công an tỉnh đến nay đã 5 tháng nhưng chưa được
trả lời.
Kết luận: Đề nghị bà Ngọc trình bày cụ thể bằng đơn gửi đến Ban Nội
chính Tỉnh ủy và Công an tỉnh để được xem xét.
03. Bà Hoàng Thị Khàng, trú tại thôn Khòn Pịt, xã Hoàng Đồng, thành
phố Lạng Sơn: Đề nghị giải quyết cho gia đình 02 ô đất tái định cư do bị thu
hồi đất nông nghiệp để thực hiện Dự án khu đô thị Nam Hoàng Đồng.
Kết luận: Đơn đề ngày 14/7/2019 của bà Khàng có nội dung không đồng
ý với nội dung trả lời của UBND thành phố Lạng Sơn tại Văn bản số
1318/UBND-PTQĐ ngày 05/6/2019, Ban Tiếp công dân tỉnh đã chuyển đến
UBND thành phố để kiểm tra, xem xét giải quyết theo thẩm quyền tại Văn bản
số 242/BTCD ngày 24/7/2019.
Yêu cầu UBND thành phố Lạng Sơn khẩn trương giải quyết vụ việc theo
quy định của pháp luật.
04. Bà Hứa Thị Thoan, trú tại nhà số 233 đường Lê Đại Hành, phường
Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn: Đề nghị chỉ đạo UBND thành phố Lạng Sơn
chuyển mục đích sử dụng 243m2 đất vườn thuộc tờ bản đồ địa chính số 18 xã
Mai Pha cho gia đình để làm nhà ở.
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Kết luận: Liên quan đến nội dung nêu trên, Ban Tiếp công dân tỉnh đã
chuyển đơn đề ngày 21/6/2019 của bà Thoan đến UBND thành phố Lạng Sơn tại
Văn bản số 269/BTCD ngày 14/8/2019. Yêu cầu UBND thành phố khẩn trương
kiểm tra, xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh
kết quả thực hiện trước ngày 15/9/2019.
05. Bà Hoàng Thị Phương, trú tại thôn Bản Chắt, xã Bính Xá, huyện
Đình Lập: Đề nghị chỉ đạo UBND huyện Đình Lập giao đủ 12 ha đất lâm nghiệp
cho gia đình bà Phương và bồi thường thiệt hại cho gia đình do UBND xã,
UBND huyện cho người khác khai thác cây thông gia đình đã chăm sóc.
Kết luận: Yêu cầu UBND huyện Đình Lập khẩn trương thực hiện kết
luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 27/TB-UBND ngày
31/01/2019, kết luận đối với các vụ việc Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh
đã họp tư vấn ngày 18/01/2019.
06. Ông Trần Hùng Cản, trú tại nhà số 104, phố Muối, phường Tam
Thanh, thành phố Lạng Sơn: Đề nghị cho biết kết quả xem xét giải quyết đơn đề
ngày 18/7/2019 của ông Cản, phản ánh, khiếu nại về việc giải quyết chế độ chính
sách đối với ông không đúng quy định của pháp luật.
Kết luận: Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Tổ công tác thành lập tại Quyết định
số 656/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh đưa vụ việc vào diện
rà soát theo Kế hoạch số 45/KH-TCT ngày 12/4/2019 của Tổ công tác để tiến hành
các bước theo quy trình (Văn bản số 3338/VP-BTCD ngày 14/8/2019).
07. Bà Hoàng Thị Giáo, trú tại thôn Nà Vang, xã Bính Xá, huyện Đình Lập
trình bày:
- Do quyền lợi của gia đình chưa được giải quyết nên bà Giáo tiếp tục tố cáo
đối với UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện Đình Lập (có đơn gửi trực tiếp);
- Đề nghị chỉ đạo UBND huyện Đình Lập giao đất lâm nghiệp cho gia
đình bà Giáo và bồi thường thiệt hại cho gia đình do UBND xã, UBND huyện
cho người khác khai thác cây thông gia đình đã chăm sóc.
Kết luận:
- Tiếp nhận 02 đơn tố cáo để xử lý theo quy định;
- Yêu cầu UBND huyện Đình Lập khẩn trương thực hiện kết luận, chỉ đạo
của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 27/TB-UBND ngày 31/01/2019, kết
luận đối với các vụ việc Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh đã họp tư vấn
ngày 18/01/2019.
08. Ông Phạm Gia Hoan, trú tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình,
huyện Lộc Bình trình bày:
- Nội dung Báo cáo số 431/BC-STNMT ngày 05/10/2018 của Sở Tài
nguyên và Môi trường không chính xác, dẫn đến ông Phùng Văn Thượng, trú tại
thôn Rọ Phải, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn bị ảnh hưởng trong việc chuyển
đổi mục đích sử dụng đất.
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- Đối với 07 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án Trường bắn TB1 đã di
chuyển trước thời điểm: Có cần thiết phải mời các hộ này đến thực địa để kiểm
tra hay không, vì đường đi khó khăn, nhà cửa ruộng vườn không còn hiện trạng.
Kết luận:
- Đơn của ông Hoan phản ánh nội dung báo cáo của Sở Tài nguyên và
Môi trường không chính xác đã được Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đến Sở Tài
nguyên và Môi trường tại Văn bản số 207/BTCD ngày 28/6/2019. Yêu cầu Sở
Tài nguyên và Môi trường khẩn trương kiểm tra, trả lời ông Hoan, báo cáo UBND
tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/9/2019.
- Việc UBND huyện Lộc Bình mời 07 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án
Trường bắn TB1 đã di chuyển trước thời điểm đến làm việc là thực hiện theo
đúng kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 139/TBUBND ngày 27/6/2019, thông báo kết luận đối với các vụ việc Hội đồng tư vấn
giải quyết khiếu nại tỉnh đã họp tư vấn ngày 08/3/2019. Yêu cầu UBND huyện
Lộc Bình khẩn trương thực hiện.
09. 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:
- Một số đơn tố cáo liên quan dự án do các cơ quan Trung ương chuyển
đến UBND tỉnh đến nay chưa được trả lời. Đề nghị sớm xử lý, giải quyết theo quy
định của pháp luật.
- Đề nghị ban hành quyết định thu hồi đất bổ sung cho các hộ ông Trình A
Đô, Trình A Ve, Trình A Khê đối với diện tích đất qua giải quyết khiếu nại đã
được bồi thường.
Kết luận:
- Các khiếu nại, thắc mắc của công dân liên quan đến Dự án đã được Chủ
tịch UBND thành phố Lạng Sơn và Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết theo quy
định của pháp luật, nhưng các công dân vẫn chưa nhất trí. Do đó đề nghị các
công dân chờ kết quả thanh tra của Thanh tra Chính phủ.
Tại kỳ tiếp công dân ngày 31/7/2019 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp các
công dân về nội dung cho rằng đơn do các cơ quan Trung ương chuyển đến chưa
được UBND tỉnh xem xét. Sau khi có văn bản kết luận, chỉ đạo đồng chí Bí thư
Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ giao cơ quan chức năng kiểm tra, báo cáo theo quy định.
- Yêu cầu UBND thành phố Lạng Sơn khẩn trương kiểm tra, rà soát lại
nội dung gia đình các ông Ve, Đô, Khê đề nghị thu hồi đất bổ sung, để giải
quyết đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh kết quả
thực hiện.
10. Bà Trình Thị Hường, trú tại khối 9, phường Đông Kinh, thành phố
Lạng Sơn trình bày: Liên quan đến vụ việc tranh chấp đất đai giữa bà Trình Thị
Mè với ông Trình A Học. Đề nghị xem xét lại việc cấp Giấy CNQSD đất cho bà
Trình Thị Mè.
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Kết luận: Tại kỳ tiếp công dân ngày 15/5/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã hướng dẫn: “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”. Đến nay UBND tỉnh chưa nhận được đơn của công dân về nội
dung này. Đề nghị gia đình bà Hường trình bày cụ thể bằng đơn để được xem xét
theo quy định.
11. Bà Trương Bích Hồng, trú tại nhà số 88 Lương Văn Tri, phường Hoàng
Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn: Đề nghị sớm giải quyết đơn đề ngày 15/7/2019 của
bà Hồng có nội dung không đồng ý với Công văn số 1168/UBND-BTCD ngày
23/11/2018 của UBND tỉnh về việc trả lời đơn của bà Hồng.
Kết luận: Đơn của bà Hồng đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra
tỉnh kiểm tra, kiến nghị xử lý theo quy định (Văn bản số 3031/VP-BTCD ngày
24/7/2019). Yêu cầu Thanh tra tỉnh khẩn trương thực hiện.
12. Bà Nguyễn Thị Bích, trú tại tổ 7, khối 6, phường Vĩnh Trại, thành
phố Lạng Sơn trình bày:
- Đề nghị giải quyết cấp Giấy CNQSD đất cho các hộ ông Hoàng Mạnh
Việt, ông Hoàng Văn Nhức đối với phần diện tích đất đã sử dụng ổn định
nhưng bị cấp trùng vào Giấy CNQSD đất của bà Lý Thị Cửu.
- Đề nghị điều chỉnh hệ số K thu tiền sử dụng đất từ k=1,9 xuống k=1 cho
hộ ông Dương Lày Cỏ do Dự án khu đô thị Phú Lộc IV kéo dài, hạn chế quyền
sử dụng đất của người dân, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân.
Kết luận: Giao UBND thành phố Lạng Sơn xem xét, giải quyết các kiến
nghị của bà Bích theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.
13. Các bà Trần Thị Luận, Hoàng Thị Hiền, Trần Thị Luyện, Lý Thị
Xâm và Vương Thị Cẩm, cùng trú tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, đại diện
cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng trụ sở Công an tỉnh trình bày:
- Đề nghị giải quyết đất tái định cư do bị thu hồi đất nông nghiệp cho
các hộ gia đình bị ảnh hưởng như các dự án: Khu tái định cư I Mai Pha, Khu tái
định cư và dân cư Nam thành phố;
- Giá bồi thường về đất quá thấp, đề nghị bồi thường theo giá thị trường
nếu không giải quyết đất tái định cư cho các hộ.
Kết luận: Nội dung kiến nghị của các hộ gia đình đã được UBND thành
phố Lạng Sơn kiểm tra, trả lời tại Văn bản số 1601/UBND-PTQĐ ngày
08/7/2019. Nếu không nhất trí với nội dung trả lời của UBND thành phố, đề nghị
các hộ gia đình trình bày cụ thể bằng đơn (tách thành đơn riêng) gửi đến Chủ
tịch UBND thành phố để được xem xét, giải quyết theo quy định.
14. Bà Trần Thị Luận, trú tại thôn Khòn Phổ, xã Mai Pha, thành phố
Lạng Sơn, tố cáo Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn lợi dụng chức vụ,
quyền hạn làm sai pháp luật, liên quan đến việc thực hiện dự án Khu tái định cư
và dân cư Nam thành phố.
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Kết luận: Nội dung tố cáo của bà Luận đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao
Thanh tra tỉnh kiểm tra, xác minh tại Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày
14/8/2019. Đề nghị bà Luận thực hiện quyền, nghĩa vụ của người tố cáo theo
đúng quy định của pháp luật.
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: Lộc Bình, Đình Lập và thành phố
Lạng Sơn;
- C, PVP UBND tỉnh; Ban TCD; TT Tin học-Công báo;
- Lưu: VT, DCH

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

Hoàng Văn Quý
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