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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh đối với các vụ việc Hội đồng 

tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh đã họp tư vấn ngày 03/8/2020 

 

Sau khi xem xét kết quả cuộc họp ngày 03/8/2020 của Hội đồng tư vấn giải 

quyết khiếu nại tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Báo cáo số 52/BC-STC ngày 22/7/2020 của Sở Tài chính về kết quả 

thẩm tra, xác minh đơn của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Lạng 

Sơn, khiếu nại Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt phương án hoàn trả, hỗ trợ các khoản chi phí Công ty TNHH 

MTV Đầu tư và Xây dựng Lạng Sơn đầu tư vào dự án Chợ cửa khẩu Tân 

Thanh, huyện Văn Lãng. 

Kết luận:  

- Với tài liệu, hồ sơ có được hiện nay đã đủ cơ sở khẳng định Quyết định số 

437/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh là đúng quy định của pháp luật, nếu 

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Lạng Sơn bóc tách, chứng minh được chi 

phí thực tế đã bỏ ra liên quan đến dự án xây dựng theo Giấy chứng nhận đầu tư thì sẽ 

xem xét tính toán hỗ trợ bổ sung theo quy định.  

- Nhất trí với đề xuất của Sở Tài chính tại Báo cáo số 52/BC-STC ngày 

22/7/2020. Giao Sở Tài chính chuẩn bị nội dung, chương trình đối thoại của Chủ tịch 

UBND tỉnh với Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Lạng Sơn, trình Chủ tịch 

UBND tỉnh xem xét trước khi tổ chức đối thoại.  

2. Báo cáo số 534/BC-UBND ngày 30/6/2020 và Báo cáo số 644/BC-UBND 

ngày 31/7/2020 của UBND thành phối Lạng Sơn về tình hình, kết quả thực hiện 

Kết luận thanh tra số 2318/KL-TTr ngày 23/11/2019 của Tổng Thanh tra Chính 

phủ. 

Kết luận:  

- Thanh tra Chính phủ đã có kết luận thanh tra thì đối tượng bị thanh tra phải 

thực hiện nghiêm túc nội dung kết luận thanh tra. 

- Đối với 03 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Mai Pha: 

+ Trường hợp bà Nông Thị Minh Huệ: Tiến hành thu hồi Quyết định chuyển 

mục đích sử dụng đất, Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp; các vấn đề liên quan đến bồi thường sẽ xử lý 

theo quy định. Sau này công dân có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

rừng sản xuất thì tiến hành cấp theo quy định. 

+ Trường hợp ông Nguyễn Đắc Chúc: Yêu cầu UBND thành phố báo cáo lại 

kết quả rà soát. Trường hợp không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thì 

xử lý như trường hợp bà Nông Thị Minh Huệ nêu trên. 



 

 

+ Trường hợp bà Hoàng Thị Nga: Đất và tài sản trên đất đã chuyển nhượng 

cho bà Nguyễn Thúy Nga và bà Vy Thanh Hằng (đồng sử dụng); khu đất hiện nay 

phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cấp cho hộ bà Hoàng Thị Nga đã được thu hồi sau khi chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất. Do đó giữ nguyên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho người nhận 

chuyển nhượng của hộ bà Hoàng Thị Nga. 

- Về kết quả rà soát các trường hợp được hỗ trợ giao đất tái định cư:  

+ Đối với các trường hợp đã có quyết định giao đất nhưng chưa tiến hành giao 

tại thực địa thì tiếp tục thực hiện giao cho các hộ gia đình, cá nhân khi đã có quỹ đất 

tái định cư. 

+ Các trường hợp mới có quyết định phê duyệt phương án hoặc đã họp xét xác 

định đủ điều kiện hỗ trợ: Giao Thanh tra tỉnh tổng hợp, dự thảo văn bản của UBND 

tỉnh báo cáo xin ý kiến của Thanh tra Chính phủ; báo cáo cần đưa ra các phương án 

và phân tích ưu, nhược điểm của từng phương án (02 phương án: Phương án hỗ trợ 

khác căn cứ vào các phương án giao tái định cư trước đây và phương án hỗ trợ khác 

có giá trị tương đương 01 ô tái đất định cư). 

3. Báo cáo số 537/BC-UBND ngày 17/7/2020 và Báo cáo số 541/BC-UBND 

ngày 20/7/2020 của UBND huyện Cao Lộc về tình hình, kết quả thực hiện Kết 

luận thanh tra số 2318/KL-TTr ngày 23/11/2019 của Tổng Thanh tra Chính 

phủ. 

Kết luận:  

- Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Cao 

Lộc thời gian gần đây đã được cải thiện, nhưng vẫn chậm. UBND huyện Cao Lộc 

cần quan tâm quy hoạch, xây dựng các khu tái định cư để bố trí cho các trường hợp 

bị thu hồi đất, đủ điều kiện giao tái định cư theo quy định. 

- Đối với kết quả rà soát các trường hợp được hỗ trợ giao đất tái định cư trước 

khi có kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ: Giao Thanh tra tỉnh tổng hợp, dự 

thảo văn bản của UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến của Thanh tra Chính phủ như đã kết 

luận đối với các trường hợp thuộc thành phố Lạng Sơn. 

Chủ tịch UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
 
 

 

Nơi nhận:                                                                             
- BT, PBT TT Tỉnh ủy;                                            

- CT, PCT HĐND tỉnh;                                                     

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Các VP: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; 

- UBMT TQ VN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh; 

- Các Sở, ngành: TC, XD, TN&MT, TP, KH&ĐT, TTr 

tỉnh,  Ban QLKKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- UBND thành phố Lạng Sơn và UBND huyện Cao Lộc; 

- C, PVP UBND tỉnh, Ban TCD, Phòng THNC, Phòng 

Kinh tế;                                                                             

- Lưu: VT, HVT. 

TL. CHỦ TỊCH 

  KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Dương Công Hiệp 
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