
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /TB-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng  11  năm 2020 

  

THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 11/2020  
 

Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 16/11/2020 tại Trụ sở Tiếp công 

dân tỉnh, ông Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được Chủ tịch 

UBND tỉnh ủy quyền đã chủ trì tiếp công dân. Tham dự tiếp công dân có: 

01. Ông Vương Lê Hoàng, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; 

02. Ông Hoàng Minh Ước, Trưởng phòng Dân vận chính quyền - Dân tộc 

tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

03. Bà Hoàng Thị Huế, Trưởng Ban Xây dựng Hội, Hội Nông dân tỉnh; 

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

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

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

07. Ông Cao Minh Tuấn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; 

08. Ông Đặng Quốc Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn; 

09. Ông Dương Công Hiệp, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng 

Ban Tiếp công dân tỉnh; 

10. Ông Hoàng Quân, Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

Lạng Sơn;  

11. Ông Hoàng Văn Thưởng, Phó trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh. 

I. KẾT QUẢ CHUNG 

Trong ngày đã tiếp 10 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.  

II. KẾT QUẢ TIẾP TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ 

01. Bà Vy Thị Tuyên, trú tại khối 5, phường Đông Kinh, thành phố Lạng 

Sơn: Đề nghị được giao khu đất tiếp giáp Nhà văn hóa khối 5, phường Đông Kinh 

để gia đình bà Tuyên sử dụng làm nhà ở, do hiện nay gia đình rất khó khăn. 

Kết luận: Liên quan đến vụ việc này, ngày 01/10/2020 Chủ tịch UBND 

thành phố Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 2460/QĐ-UBND về việc giải 

quyết khiếu nại của bà Vy Thị Tuyên với nội dung bác đơn khiếu nại. Tại Điều 3 

Quyết định số 2460/QĐ-UBND đã hướng dẫn “Trong thời hạn 30 ngày, kể từ 

ngày nhận được Quyết định này, nếu bà Vi Thị Tuyên không đồng ý thì có quyền 
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khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án 

theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính”. 

Nếu không đồng ý với Quyết định số 2460/QĐ-UBND của Chủ tịch 

UBND thành phố, đề nghị bà Tuyên thực hiện theo đúng hướng dẫn nêu trên.   

02. Bà Nguyễn Thị Thìn, trú tại nhà số 39/7 đường Bà Triệu, phường 

Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn trình bày: Đề nghị xem xét, hỗ trợ để gia 

đình có đủ tiền nộp tiền sử dụng đất đã ghi nợ tại Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số GCN 02737 do UBND thành phố Lạng Sơn cấp ngày 16/6/2015, do 

gia đình bị thu hồi đất để thực hiện dự án Khu đô thị Phú Lộc IV. 

Kết luận: Không có quy định của pháp luật để xem xét hỗ trợ theo đề 

nghị của bà Thìn. 

 03. Bà Trần Thị Luận, trú tại thôn Khòn Phổ, xã Mai Pha, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn trình bày:  

- Kiến nghị, thắc mắc liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ do bị 

thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng trụ sở Công an tỉnh. 

- Đề nghị chỉ đạo kiểm tra, đo đạc ranh giới sử dụng đất của gia đình 

chị gái là bà Trần Thúy Hằng tại thôn Co Măn, xã Mai Pha. 

Kết Luận:  

- Việc bà Luận kiến nghị, thắc mắc liên quan đến phương án bồi thường, 

hỗ trợ đã được UBND thành phố Lạng Sơn trả lời tại Văn bản số 2874/UBND-

PTQĐ ngày 16/11/2020. 

- Việc kiểm tra, đo đạc ranh giới sử dụng đất của bà Trần Thúy Hằng: 

Hướng dẫn bà liên hệ với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Lạng 

Sơn để được xem xét, giải quyết. 

04. Bà Đinh Thị Hiến, trú tại khu 4, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình 

trình bày: Tháng 3/2020 bà Hiến nộp giấy tờ kê khai xin cấp Giấy CNQSD đất tại 

khu 5a, thị trấn Na Dương, trong tờ khai ghi rõ Mỏ than Na Dương nhượng hóa 

33m2 đất, 488,4m2 đất bà tự khai phá từ năm 1981 và đã sử dụng ổn định từ năm 

1982 đến nay, thuế đóng đầy đủ, nguồn gốc đất rõ ràng. Tuy nhiên tại Quyết định 

số 3005/QĐ-UBND ngày 09/6/2020, UBND huyện Lộc Bình lại ghi nguồn gốc 

488,4m2 là đất nhượng hóa của mỏ than Na Dương, dẫn tới phải nộp tiền sử 

dụng đất quá cao (323.352.000đ). Bà không đồng ý với Quyết định số 3005/QĐ-

UBND ngày 09/6/2020 của UBND huyện Lộc Bình. 

Kết luận: Yêu cầu UBND huyện Lộc Bình khẩn trương thụ lý, giải quyết 

khiếu nại của bà Đinh Thị Hiến theo quy định của Luật Khiếu nại. 

05. Bà Tô Thị Hạnh (mẹ ông Hoàng Văn Kiểu, được ông Hoàng Văn 

Kiểu ủy quyền): Đề nghị giao 01 ô đất tái định cư cho ông Hoàng Văn Kiểu do 

bị ảnh hưởng bởi dự án Xây dựng trụ sở Công an tỉnh. 



3 

 

Kết luận:  

- Nội dung khiếu nại của ông Kiểu đã được Chủ tịch UBND thành phố 

Lạng Sơn giải quyết lần đầu tại Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 

và Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết lần hai tại Quyết định số 1527/QĐ-UBND 

ngày 10/8/2020.  

- Vụ việc đang được Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, rà 

soát. Yêu cầu Thanh tra tỉnh khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch 

UBND tỉnh tại Văn bản số 4194/VP-BTCD ngày 16/10/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh. 

06. Ông Hoàng Tuấn Trang, trú tại khu Ga, thị trấn Đồng Đăng, huyện 

Cao Lộc trình bày: Ông Trang đã có đơn khiếu nại hành vi hành chính của 

UBND huyện Cao Lộc trong việc giải quyết chậm và không thực hiện thủ tục 

chuyển mục đích sử dụng đất. Ngày 10/8/2020 Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc 

có Quyết định số 2401/QĐ-UBND giao Thanh tra huyện thẩm tra, xác minh, 

nhưng đến nay chưa có quyết định giải quyết. Đề nghị chỉ đạo UBND huyện Cao 

Lộc khẩn trương giải quyết khiếu nại của ông Trang. 

Kết luận: Ngày 13/11/2020 Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc đã ban hành 

Quyết định số 3812/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng 

Tuấn Trang.  

07. Ông Phạm Gia Hoan, trú tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, 

huyện Lộc Bình trình bày:  

- Ông Hoan được 07 hộ gia đình hiện nay đang trú tại tỉnh Đắk Lắc và 

tỉnh Đắc Nông ủy quyền, đề nghị xem xét bồi thường, hỗ trợ do các hộ trước 

đây bị ảnh hưởng bởi dự án trường bắn Quốc gia khu vực 1.   

- Ông Hoan được bà Hoàng Thị Tròn, trú tại thị trấn Cao Lộc, huyện Cao 

Lộc ủy quyền, đề nghị chỉ đạo UBND huyện Cao Lộc khẩn trương bố trí đất tái 

định cư do bị thu hồi đất ở để thực hiện dự án cải tạo Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - 

Lạng Sơn. 

Kết luận:  

- Đối với vụ việc đề nghị bồi thường, hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi dự án 

trường bắn Quốc gia khu vực 1: yêu cầu Thanh tra tỉnh khẩn trương thực hiện 

nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh đã giao tại Văn bản số 4143/VP-BTCD ngày 

13/10/2020 của Văn phòng UBND tỉnh. 

- Đối với vụ việc bà Hoàng Thị Tròn: Yêu cầu UBND huyện Cao Lộc 

khẩn trương thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh đã giao tại kỳ tiếp công 

dân tháng 10/2020 (Thông báo số 515/TB-UBND ngày 23/9/2020), kiểm tra 

điều kiện được giao đất tái định cư của bà Hoàng Thị Tròn và rà soát quỹ đất tái 

định cư trên địa bàn, báo cáo đề xuất với UBND tỉnh. 
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08. Bà Nông Thị Hòa, trú tại nhà số 78, khối Đại Thắng, phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng Sơn: Đề nghị chỉ đạo thu hồi Giấy CNQSD đất, Giấy phép xây 

dựng nhà đã cấp cho ông Nông Văn Tuân, vì đất đang có tranh chấp; không nhất 

trí việc hướng dẫn khởi kiện tại Tòa án nhân dân. 

Kết luận: Vụ việc hiện nay đã xác định thuộc thẩm quyền giải quyết của 

cơ quan Tòa án nhân dân. Tuy nhiên do bà Hòa không nhất trí đề nghị Tòa án 

giải quyết, nên Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường xin ý 

kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thanh tra Chính phủ (Văn bản số 

1925/STNMT-TTr ngày 03/12/2019 và Văn bản số 1930/STNMT-TTr ngày 

04/12/2019). Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương chủ động liên 

hệ với các cơ quan trên để được hướng dẫn xử lý vụ việc. 

09. 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: Bà là bị hại trong vụ án 

lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bị can Hoàng Thị Chầu thực hiện. Trong quá trình 

giải quyết vụ án, bà Chầu đã nhất trí bán nhà và phần đất còn lại tại địa chỉ số 5 

đường Phai Vệ cho bà Ngọc và 04 bị hại khác, nhưng Công an thị xã Lạng Sơn 

lại ban hành Công văn số 64/CVĐN ngày 27/4/1991 để bà Chầu bán nhà, đất 

trên cho người khác; bà Ngọc có nhiều đơn đề nghị Công an tỉnh hủy bỏ Công 

văn số 64/CVĐN để trả nhà, đất cho bà Ngọc nhưng chưa được trả lời. 

Kết luận: Vụ việc không thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của cơ 

quan hành chính Nhà nước. Trường hợp bà Ngọc thấy vụ việc chưa được giải 

quyết thỏa đáng, đề nghị bà Ngọc trình bày cụ thể bằng đơn gửi đến Thanh tra 

Bộ Công an để được xem xét, chỉ đạo rà soát. 

10. Ông Trần Hùng Cản, trú tại nhà số 118, phố Muối, phường Tam 

Thanh, thành phố Lạng Sơn trình bày: Đoàn Khảo sát quy hoạch Nông Lâm 

nghiệp ban hành Quyết định số 13/QH/QĐ-TC ngày 01/11/1990 cho ông Cản nghỉ 

thôi việc theo Quyết định số 176/HĐBT ngày 09/10/1989 của Hội đồng Bộ trưởng 

là không đúng quy định, vì Đoàn Khảo sát đã được chuyển đổi thành đơn vị sự 

nghiệp có thu, do đó ông phải được áp dụng theo Quyết định số 111-HĐBT ngày 

12/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng.  

Kết luận: Nội dung ông Cản khiếu nại việc Đoàn Khảo sát quy hoạch Nông 

Lâm nghiệp cho ông nghỉ thôi việc theo Quyết định số 176 đã được Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải quyết lần đầu tại Quyết định số 193/QĐ-

SNN-Th.Tr ngày 20/6/2014, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại lần hai tại 

Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 20/7/2015. Vụ việc đã được kiểm tra, rà 

soát, đối thoại và Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 580/TB-UBND 

ngày 03/10/2019 chấm dứt thụ lý giải quyết vụ việc. Ngày 12/3/2020 Chủ tịch 

UBND tỉnh tiếp tục giải thích, trả lời ông Cản tại Văn bản số 218/UBND-BTCD.  

Tại kỳ tiếp công dân tháng 10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã từ chối tiếp ông 

Cản về nội dung này (Thông báo số 578/TB-UBND ngày 22/10/2020). 
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Chủ tịch UBND tỉnh thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ để các cơ 

quan liên quan biết, thực hiện theo thẩm quyền. 

(Thông báo này được công bố công khai tại Trụ sở Tiếp công dân 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, HVT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

Dương Công Hiệp 

 
 

http://www.langson.gov.vn/)./
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