
                                                               
                                                                                                                                                   

THÔNG BÁO 
Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 9/2019 

 

Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 16/9/2019 tại Trụ sở Tiếp công 
dân 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 Hoàng Văn Nghiệm, Chủ tịch Hội đồng nhân dân 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 Hoàng Văn Ngôn, Chủ tịch và ông Vi Quang Chung, Phó Chủ 
tịch Hội Nông dân tỉnh; 

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

06. Bà Hoàng Thúy Duyên, Giám đốc Sở Tư pháp; bà Hoàng Thị Bích, 
Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp; 

07. Ông Chu Văn Thạch, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

08. Ông Nguyễn Sỹ Tân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; 

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

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

13. Ông Dương Công Hiệp, 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 các huyện: Lộc Bình, Cao 
Lộc và thành phố Lạng Sơn. 

Có 01 vụ việc đông người, gồm 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 tại xã Mai Pha, thành 
phố Lạng Sơn. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

 
Số: 560/TB-UBND  

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

 
Lạng Sơn, ngày  20  tháng   9  năm 2019 
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II. KẾT QUẢ TIẾP TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ 

01. Bà Nông Thị Hòa, trú tại nhà số 78, khối Đại Thắng, phường Chi 
Lăng, thành phố Lạng Sơn: Đề nghị trả lời bằng văn bản cho biết việc bà Hòa khiếu 
nại Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 của Chủ tịch UBND thành phố 
Lạng Sơn đúng hay là sai; bà Hòa không nhất trí khởi kiện tại Tòa án theo 
hướng dẫn của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Kết luận: 
- Ngày 26/4/2019 Chủ tịch UBND tỉnh đã có Văn bản số 371/UBND-

BTCD trả lời đơn bà Nông Thị Hòa, trong đó có nội dung: Quá trình xem xét, giải 
quyết đơn khiếu nại của bà Nông Thị Hòa đã phát sinh tình tiết mới (có tài sản 
trên đất, bà Hòa yêu cầu đập bỏ tài sản để trả lại đất cho gia đình bà; khu đất tranh 
chấp đã được cấp Giấy CNQSD và đã được chuyển nhượng). Do đó thẩm quyền 
giải quyết thuộc Tòa án nhân dân theo quy định tại Khoản 1, Điều 203 Luật Đất 
đai năm 2013. Đề nghị bà Hòa gửi đơn đến Tòa án nhân dân để được xem xét, 
giải quyết theo thẩm quyền; 

- Ngày 20/5/2019 Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn đã ban hành Quyết 
định số 1674/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 
của Chủ tịch UBND thành phố về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa bà Nông 
Thị Hòa với ông Nông Văn Tuân; 

- Liên quan đến vụ việc này, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi 
trường mời bà Nông Thị Hòa đến làm việc để phân tích, giải thích về quy định 
pháp luật trong việc giải quyết nội dung đề nghị của bà Hòa, đồng thời ban hành 
văn bản trả lời, hướng dẫn cụ thể (Văn bản số 3743/VP-BTCD ngày 12/9/2019 của 
Văn phòng UBND tỉnh). Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực 
hiện. 

02. Ông Tô Ngọc Tuyền, trú tại nhà số 113, khối 9, phường Vĩnh Trại, 
thành phố Lạng Sơn, khiếu nại, thắc mắc liên quan đến phương án bồi thường, 
hỗ trợ thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp đường Mỹ Sơn – Na Làng. 

Kết luận: UBND tỉnh đã nhận được đơn tập thể (không đề thời gian viết 
đơn cụ thể) và đơn riêng của ông Tuyền (đề ngày 06/8/2019) liên quan đến nội 
dung ông Tuyền trình bày. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Tiếp công dân 
tỉnh đã chuyển đơn đến UBND thành phố Lạng Sơn để kiểm tra, xem xét giải 
quyết theo quy định của pháp luật (Văn bản số 255/BTCD ngày 01/8/2019 và 
Văn bản số 260/BTCD ngày 09/8/2019). 

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

03. Ông Nguyễn Văn Hương, trú tại nhà số 01, ngõ 9 đường Phai Vệ, khối 
7, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, đề nghị cho biết kết quả xem xét giải 
quyết đơn đề ngày 12/7/2019 của ông Hương, phản ánh, tố cáo việc thu hồi đất của 
các hộ dân để mở rộng Trường phổ thông trung học Chu Văn An trái pháp luật. 
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Kết luận: Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao, ngày 13/9/2019 Sở 
Tài nguyên và Môi trường đã có Báo cáo số 50/BC-STNMT về kết quả kiểm tra, 
kiến nghị xử lý đơn của ông Hương. 

 Yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương thẩm tra, báo cáo Chủ tịch 
UBND tỉnh. 

04. Bà Đinh Thị Hiến, trú tại khu 4, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, đề 
nghị chỉ đạo UBND huyện Lộc Bình cấp Giấy CNQSD 33m2 đất cho gia đình, 
không phải nộp tiền sử dụng đất, đảm bảo công bằng như các hộ khác có đất được 
Mỏ than Na Dương nhượng hóa.  

Kết luận: Giao UBND huyện Lộc Bình kiểm tra, xem xét giải quyết theo 
quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 
15/10/2019. 

05. Bà Trần Thị Luận, trú tại thôn Khòn Phổ, xã Mai Pha, thành phố 
Lạng Sơn trình bày:  

- Đến nay bà Luận chưa nhận được Thông báo của Chủ tịch UBND tỉnh 
về việc chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà trong việc yêu cầu giao thêm 01 ô 
đất tái định cư, do bị thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tái định cư và dân cư 
Nam thành phố;  

- Bà Luận đang có đơn tố cáo đối với lãnh đạo UBND thành phố Lạng 
Sơn, nhưng khu đất cũ của gia đình bà Luận vẫn có người xây dựng nhà ở. 

Kết luận:  
- Giao Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra việc gửi Thông báo số 206/TB-

UBND ngày 12/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấm dứt giải quyết 
khiếu nại của bà Trần Thị Luận cho bà 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. 
Yêu cầu bà Luận cung cấp thông tin cụ thể cho Thanh tra tỉnh khi được mời đến 
làm việc. 

 06. Ông Hoàng Quang Thụy và 4 công dân, đại diện cho các hộ gia đình 
bị thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trụ sở Công an tỉnh trình bày: Giá bồi 
thường về đất thấp hơn năm 2018, đề nghị bồi thường thỏa đáng và giải quyết 
đất tái định cư do bị thu hồi đất nông nghiệp cho các hộ gia đình. 

Kết luận: 
- Thẩm quyền giải quyết các nội dung, phản ánh, kiến nghị của các hộ 

dân nêu trên thuộc UBND thành phố Lạng Sơn. 

-  Nội dung phản ánh, 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 
từng hộ gia đình trình bày cụ thể bằng đơn riêng gửi đến Chủ tịch UBND thành 
phố để được xem xét, giải quyết theo quy định. 
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07. Ông Đặng Thành Tự, trú tại nhà số 33, khu Phiêng Quăn, thị trấn 
Lộc Bình, huyện Lộc Bình trình bày:  

- Đề nghị xem xét lại việc giải quyết các vụ việc bà Phạm Thị Mai, ông Vi 
Văn Trung, ông Đỗ Văn Được, đây là các vụ việc ông Tự được ủy quyền; xem xét 
trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tham mưu, giải quyết các vụ việc 
trên. 

- Ông Tự được ông Lương Văn Báo, trú tại nhà số 8/6 đường Ngô Quyền, 
khối 8, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn ủy quyền, đã tham gia buổi đối 
thoại với lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn để giải quyết việc ông Báo khiếu 
nại yêu cầu được chuyển mục đích sử dụng đất tại phường Chi Lăng. Đề nghị 
chỉ đạo Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn sớm ban hành quyết định giải 
quyết khiếu nại của ông Báo. 

Kết luận:  
- Đơn đề ngày 14/8/2019 của ông Tự có nội dung đề nghị xem xét lại việc 

giải quyết các vụ việc bà Phạm Thị Mai, ông Vi Văn Trung, ông Đỗ Văn Được đã 
được Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, báo cáo kiến nghị xử lý 
tại Văn bản số 3477/VP-BTCD ngày 22/8/2019 của Văn phòng UBND 
tỉnh.Yêu cầu Thanh tra tỉnh khẩn trương thực hiện. 

- Yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn khẩn trương xem xét, 
ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của ông Lương Văn Báo theo quy 
định của pháp luật. 

08. Bà Hoàng Thị Hảo, trú tại thôn Khòn Toòng, thị trấn Na Dương, 
huyện Lộc Bình trình bày: 

- Không nhất trí với Thông báo số 406/TB-UBND ngày 25/7/2019 của 
Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Hảo; 
yêu cầu bồi thường bằng đất, nếu không có đất thì bồi thường bằng tiền với giá 
cả thỏa đáng; yêu cầu bồi thường khoảng 2 sào đất tại xứ đồng Nà Tồng Già. 

- Công ty Than Na Dương làm đường ống dẫn nước đi qua ruộng nhà bà 
Hảo làm ảnh hưởng đến việc canh tác của gia đình. Đề nghị chỉ đạo nâng cao 
đường ống lên hơn 01m, tạo điều kiện thuận lợi cho việc canh tác. 

Kết luận: 
- Các nội dung khiếu nại của bà Hảo đã được Chủ tịch UBND huyện Lộc 

Bình, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết theo quy định của pháp luật, hết thẩm 
quyền; Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết 
khiếu nại.  

- Đối với nội dung đề nghị xác nhận việc sử dụng ổn định lâu dài khoảng 
2 sào đất tại xứ đồng Nà Tồng Già, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã kết luận tại kỳ 
tiếp công dân ngày 30/8/2019 và UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Lộc Bình 
hướng dẫn, chỉ đạo UBND thị trấn Na Dương xem xét, trả lời bà Hảo (Văn bản 
số 943/UBND-BTCD ngày 13/9/2019). Yêu cầu UBND huyện Lộc Bình khẩn 
trương thực hiện. 
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- Về nội dung phản ánh Công ty Than Na Dương làm đường ống dẫn 
nước đi qua ruộng, làm ảnh hưởng đến việc canh tác: Tại buổi đối thoại ngày 
14/6/2019, Tổ công tác theo Quyết định số 656 của Chủ tịch UBND tỉnh đã giao 
UBND huyện Lộc Bình kiểm tra. Yêu cầu UBND huyện Lộc Bình khẩn trương 
kiểm tra nội dung công dân phản ánh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 
15/10/2019. 

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, 
hỗ trợ do bị thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị Phú Lộc IV. 

Kết luận: Liên quan đến nội dung kiến nghị của ông Hùng, UBND tỉnh đã 
giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, báo cáo đề xuất với UBND tỉnh  
(Văn bản số 3382/VP-KTN ngày 16/8/2019). Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi 
trường khẩn trương thực hiện. 

10. Bà Trần Ngọc Mai, trú tại nhà số 150 Nguyễn Đình Lộc, khu Nam 
Quan, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc trình bày: Không đồng ý với Quyết 
định số 91/QĐ-UBND ngày 14/01/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải 
quyết đơn của bà Mai, do không công nhận nguồn gốc đất nền nhà số 139B cũ, 
phố Nam Quan là của mẹ bà Mai. Đề nghị giải quyết không cho gia đình ông 
Trần Triệu Dưỡng sử dụng đất, trả lại đất nền nhà cho bà Mai. 

Kết luận: 
- Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 14/01/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh 

đã có hiệu lực pháp luật, yêu cầu bà Mai chấp hành; 

- Đối với việc gia đình ông Dưỡng đang sử dụng khu đất: Để đảm bảo an 
sinh xã hội, UBND tỉnh đã nhất trí cho UBND huyện Cao Lộc thực hiện việc hỗ 
trợ để gia đình ông Dưỡng di dời khỏi khu đất, trả lại đất cho Nhà nước (Thông 
báo số 195/TB-UBND ngày 29/8/2019). Yêu cầu UBND huyện Cao Lộc khẩn 
trương thực hiện. 

 11. Bà Nguyễn Thị Bích, trú tại tổ 7, khối 6, phường Vĩnh Trại, thành 
phố Lạng Sơn trình bày:  

 - 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. 

 - Tại khu Làng Cổ - Bản Mới, phường Vĩnh Trại hiện nay có một số 
khu đất Nhà nước đã thu hồi, nhưng dự án Khu đô thị Phú Lộc IV không sử 
dụng đến, đề nghị giải quyết trả lại đất cho các hộ gia đình. 

 Kết luận: Giao UBND thành phố Lạng Sơn kiểm tra, báo cáo đề xuất với 
UBND tỉnh. 

12. Ông Hoàng Thế Hiệp, trú tại thôn Trung Cấp, xã Mai Pha, thành phố 
Lạng Sơn, khiếu nại, thắc mắc về việc UBND thành phố Lạng Sơn ban hành 
Quyết định số 3900/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 thu hồi đất của gia đình để 
thực hiện dự án Xây dựng cơ sở đào tạo, dạy nghề lái xe cơ giới đường bộ. 
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Kết luận: Liên quan đến vụ việc này, sau khi xem xét nội dung Báo cáo 
số 588/BC-UBND ngày 30/7/2019 của UBND thành phố, UBND tỉnh đã giao 
Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm 
tra, đề xuất với UBND tỉnh (Văn bản số 3176/VP-KTN ngày 05/8/2019). Yêu 
cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện. 

13. Bà Hoàng Thị Cờ, trú tại nhà số 145, tổ 4, khối 5, thị trấn Cao Lộc, 
huyện Cao Lộc trình bày: 

- Đề nghị chỉ đạo xem xét việc đất của gia đình bà tại thị trấn Cao Lộc đã 
vào quy hoạch vỉa hè, nhưng không được bồi thường; 

- Đề nghị chỉ đạo cấp Giấy CNQSD thửa đất số 11, 12 Tờ bản đồ địa 
chính số 12, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn cho gia đình bà Cờ; 
thửa đất này UBND thị xã Lạng Sơn đã cấp Giấy CNQSD cho anh trai bà là ông 
Hoàng Văn Quý và hiện nay đã bị thu hồi để thực hiện dự án Khu đô thị Phú 
Lộc III. 

Kết luận: 
- Đối với nội dung đất vào quy hoạch vỉa hè nhưng không được bồi 

thường: Đề nghị bà Cờ trình bày cụ thể bằng đơn và gửi đến UBND huyện Cao 
Lộc để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; 

- Việc đề nghị cấp Giấy CNQSD thửa đất số 11, 12 Tờ bản đồ địa chính 
số 12, phường Hoàng Văn Thụ: Đề nghị bà Cờ trình bày cụ thể bằng đơn, khiếu 
nại việc cấp Giấy CNQSD đất cho ông Hoàng Văn Quý, gửi đến UBND thành 
phố Lạng Sơn để được xem xét giải quyết theo 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, Cao Lộc 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 

 
 



 7

 

 

 

 

                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
 

 

 

 

 

 

 

                                                                         


		2019-09-20T11:09:53+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn


		2019-09-20T11:10:08+0700
	Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn




