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THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 7/2022 
 

Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 15/7/2022 tại Trụ sở Tiếp công 

dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì tiếp công dân. Tham dự tiếp 

công dân có: 

01. Bà Chu Thị Hồng Thái, Đại biểu Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh;  

02. Ông Hoàng Quy, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Ủy viên 

Thường trực HĐND tỉnh; 

03. Ông Lương Tiến Trình, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

04. Ông Hoàng Trung Hiếu, Phó Trưởng Ban Dân chủ pháp luật, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

05. Ông Đậu Trường An, Chánh Thanh tra tỉnh;  

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

07. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp; 

08. Ông Trương Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; 

09. Ông Vi Nông Trường, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng; 

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

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

Ban Tiếp công dân tỉnh. 

I. KẾT QUẢ CHUNG 

Trong ngày đã tiếp 10 lượt/24 công dân đến khiếu nại, kiến nghị, phản 

ánh, đề đạt nguyện vọng (có 02 lượt đông người), trong đó công dân, vụ việc 

thuộc địa bàn các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập và thành phố 

Lạng Sơn.  

II. KẾT QUẢ TIẾP TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ1 

                                                           
1 Đối với lượt tiếp 05 công dân, gồm các ông, bà: Ngô Văn Hùng, Hoàng Thị Thanh, Dương Thị Vàng, Hoàng  

Hữu Hoan liên quan đến dự án Khu đô thị mới Mai Pha đã thông báo riêng (Thông báo số 399/TB-UBND ngày 

15/7/2022). 
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01. Ông Lăng Quang Trung, trú tại thôn Rọ Phải, xã Mai Pha, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, trình bày: Ông không đồng ý với nội dung kết 

luận tại Thông báo số 157/TB-UBND ngày 25/3/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Lạng Sơn; đề nghị chỉ đạo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thu 

hồi lại Văn bản số 1883/STNMT-VPĐKĐĐ để Bản án phúc thẩm số 

22/2021/DS-PT của Tòa án nhân dân tỉnh được thi hành, trả lại lối đi cho gia 

đình vì hiện nay gia đình không có lối đi lại, khó khăn trong sinh hoạt hàng 

ngày. 

Kết luận: 

- Về nội dung liên quan đến Văn bản số 1883/STNMT-VPĐKĐĐ: ông 

đã có đơn tố cáo Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản 

số 1883/STNMT-VPĐKĐĐ trái pháp luật; Chủ tịch UBND tỉnh đã có Thông 

báo số 157/TB-UBND ngày 25/3/2022 thông báo kết luận nội dung tố cáo, đề 

nghị ông chấp hành. 

- Về việc phản ánh hiện nay gia đình không có lối đi lại, khó khăn trong 

sinh hoạt hàng ngày: Giao UBND thành phố kiểm tra, giải quyết theo quy định 

của pháp luật dân sự (Điều 254 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định quyền về lối 

đi). 

- Đối với Bản án số 22/2021/DS-PT: Hiện nay Viện Kiểm sát nhân dân 

cấp cao tại Hà Nội đang xem xét lại hồ sơ vụ việc, đề nghị ông Trung chờ kết 

quả kiểm tra, rà soát của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội. 

02. Bà Hoàng Thị Thoa và ông Lương Đại Hiệp, trú tại khu Trung 

Thịnh, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, trình bày: UBND 

huyện Chi Lăng thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất đã cấp 

cho ông Lương Quang Bằng (con trai bà Thoa), đến nay vẫn chưa được cấp lại; 

đề nghị chỉ đạo các cơ quan khẩn trương giải quyết khiếu nại, kiến nghị của gia 

đình liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư 

do bị thu hồi đất để thực hiện dự án Đường giao thông nội bộ khu công nghiệp 

Đồng Bành; đề nghị xem xét lại phương án bồi thường về đất theo giá thị trường 

và bố trí 02 ô đất tái định cư vì gia đình đủ điều kiện tách hộ, hiện nay đang thờ 

cúng liệt sỹ và Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 

Kết luận: 

- Về việc UBND huyện Chi Lăng thu hồi Giấy CNQSD đất đã cấp cho ông 

Lương Quang Bằng (con trai bà Thoa) là do cấp không chính xác về diện tích, 

hình thể và cấp không đúng đối tượng. Hiện nay khu đất nằm trong quy hoạch dự 

án đang triển khai thực hiện, vì vậy UBND huyện Chi Lăng không cấp lại Giấy 

CNQSD đất. 
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- Dự án Đường giao thông nội bộ khu công nghiệp Đồng Bành là dự án 

Nhà nước thu hồi đất. Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải thực hiện theo 

quy định của pháp luật; nội dung kiến nghị của gia đình nếu đủ điều kiện theo 

quy định của pháp luật thì sẽ được giải quyết. 

Nếu gia đình bà Thoa chưa có chỗ ở nào khác, yêu cầu Chủ tịch UBND 

huyện Chi Lăng phải chỉ đạo bố trí chỗ ở cho gia đình trước khi thu hồi đất, giải 

phóng mặt bằng và khẩn trương giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của gia đình 

đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật. 

Đề nghị gia đình hiểu, đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án, phối 

hợp với các cơ quan chức năng của UBND huyện Chi Lăng để dự án được 

thực hiện hoàn thành. 

03. Các ông, bà: Nguyễn Thành Tiến và Phan Công Tiến (luật sư đại 

diện cho 08 hộ bị ảnh hưởng dự án Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng 

Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn), Hoàng Thị Toàn, Nguyễn Thế Dũng, 

Nguyễn Văn Thăng, trình bày: Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, UBND 

huyện Chi Lăng đã tổ chức đối thoại, nhưng có những nội dung huyện chưa làm 

rõ, chưa trả lời cho các hộ; dự án Khu đô thị phía Đông Nam, thị trấn Đồng Mỏ, 

huyện Chi Lăng tồn tại những điểm chưa phù hợp với quy định của pháp luật 

(quy hoạch đất để thực hiện dự án, quy hoạch dãy nhà biệt thự...), dự án chưa đủ 

điều kiện về mặt pháp lý (chưa lấy ý kiến các hộ, các hộ chưa được ký nhưng khi 

báo cáo lại ghi các hộ đồng ý; có 5ha đất không thuộc phạm vi quy hoạch sử dụng 

đất dự án...), tuy nhiên UBND huyện đã ban hành thông báo thu hồi đất, thông 

báo kiểm kê, kiểm đếm tài sản. Đề nghị xem xét điều chỉnh phần diện tích đất 

thuộc quyền sử dụng của 08 hộ dân ra khỏi quy hoạch dự án; tạm dừng việc thu 

hồi đất thực hiện dự án đối với phần diện tích thuộc quyền sử dụng của 08 hộ. 

Kết luận: 

Dự án Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ là dự án trọng điểm 

của tỉnh Lạng Sơn, chủ trương thực hiện dự án phù hợp với chiến lược phát triển 

kinh tế xã hội huyện Chi Lăng. Dự án Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng 

Mỏ là dự án Nhà nước thu hồi đất, được triển khai thực hiện theo đúng trình 

tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.  

Đối với kiến nghị của Luật sư và các hộ: Giao UBND huyện Chi Lăng 

khẩn trương kiểm tra, rà soát lại quy hoạch và trình tự, thủ tục thực hiện theo 

quy định của pháp luật, nếu chưa đảm bảo, bất cập thì phải điều chỉnh, báo cáo 

UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền, nếu đã đúng quy định thì phải 

giải thích rõ cho các hộ dân biết.  



4 

Đề nghị các công dân hiểu, đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án, 

phối hợp với các cơ quan chức năng của UBND huyện để được xem xét, giải 

quyết theo quy định.  

 04. Bà Nguyễn Thị Bích, trú tại tổ 7, khối 6, phường Vĩnh Trại, thành 

phố Lạng Sơn, được ông Bùi Xuân Mạnh, ông Toàn Văn Thông ủy quyền, 

trình bày:  

- Đối với vụ việc ông Bùi Xuân Mạnh: Đề nghị chỉ đạo UBND thành 

phố sớm giải quyết cấp Giấy CNQSD đất cho ông Bùi Xuân Mạnh. 

- Đối với vụ việc ông Toàn Văn Thông: Năm 2018 gia đình ông Toàn 

Văn Thông nộp hồ sơ xin cấp Giấy CNQSD đất nhưng bị trả lại do có 200m2 

đất vào quy hoạch đường Khu đô thị Phú Lộc IV (khu Làng cổ Bản Mới). Đề 

nghị chỉ đạo UBND thành phố rà soát quy hoạch, nếu không thi công làm 

đường thì đề nghị bỏ quy hoạch, cấp Giấy CNQSD đất cho gia đình ông 

Thông. 

Kết luận: 

- Đối với vụ việc ông Bùi Xuân Mạnh: Giao UBND thành phố phối hợp 

với Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo đơn vị trích đo khu đất (kinh phí 

trích đo yêu cầu Chủ đầu tư chi trả). Sau khi có kết quả trích đo, UBND thành 

phố Lạng Sơn kiểm tra, rà soát hồ sơ địa chính, GPMB, báo cáo UBND tỉnh 

theo quy định. 

- Đối với vụ việc ông Toàn Văn Thông: Giao UBND thành phố khẩn 

trương kiểm tra, rà soát nội dung đề nghị của gia đình ông Thông, báo cáo đề 

xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định. 

05. Các ông, bà: Vi Thị Mai Phương, Đặng Văn Thọ, Đỗ Thị Hồng, 

Lý Thị Dần, Lý Thị Phiền, đại diện cho một số hộ dân bị ảnh hưởng dự án Đầu 

tư xây dựng công trình tiểu khu khối 9, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. 

- Các xã viên Hợp tác xã Điền Sơn: 

+ Đề nghị chỉ đạo giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của các xã viên Hợp 

tác xã về việc UBND thành phố Lạng Sơn thu hồi đất ao của Hợp tác xã để 

thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình Tiểu khu tái định cư khối 9, 

phường Vĩnh Trại không đúng quy định (vì dự án này vi phạm Luật Đầu tư 

công, vi phạm Luật Đất đai...), đề nghị hủy dự án này và xem xét trả lại khu 

đất ao của HTX cho các xã viên; nếu dự án tiếp tục thực hiện thì phải có đủ 

cơ sở pháp lý, công khai cho các xã viên (Quyết định điều chỉnh dự án, quyết 

định thu hồi đất...) và bồi thường, hỗ trợ thỏa đáng cho các xã viên. Chỉ đạo 

UBND thành phố trả lời rõ việc mua bán, sử dụng, cấp Giấy CNQSD đất cho 
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ông Nguyễn Công Thắng đối với thửa đất ao số 112, tờ bản đồ 02, bản đồ giải 

thửa 299, diện tích 5.401m2. 

+ Đề nghị chỉ đạo cung cấp Biên bản ngày 03/8/2021 của UBND 

phường Vĩnh trại xác minh nguồn gốc quá trình sử dụng đất ao Mỹ Sơn.  

(có đơn đề ngày 13/7/2022 gửi kèm theo) 

- Bà Vi Thị Mai Phương: không đồng ý Thông báo số 318/TB-HĐBT 

ngày 22/3/2022 của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành phố Lạng 

Sơn thông báo về việc bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án Tiểu khu tái định 

cư khối 9, phường Vĩnh Trại, do việc thu hồi đất của gia đình là trái pháp 

luật, cụ thể: dự án kéo dài từ lâu, năm 2017 UBND tỉnh có chủ trương đồng ý 

chấm dứt thực hiện Dự án, nhưng UBND thành phố không có thông báo cho 

các hộ về việc chấm dứt dự án, chưa giải quyết quyền lợi cho các hộ bị ảnh 

hưởng; sau đó có dự án khác chồng lên thì không thông báo việc đối trừ dự án 

cũ vào dự án mới, đến nay lại có thông báo về việc này, gây ảnh hưởng đến 

quyền, lợi ích hợp pháp cho các hộ.... Đề nghị xem xét chỉ đạo giải quyết dứt 

điểm vụ việc, bồi thường thiệt hại cho gia đình bà.   

- Ông Đặng Văn Thọ: Ông không đồng ý với thông báo của Thanh tra 

tỉnh tại buổi làm việc ngày 04/7/2022, không đồng ý tạm dừng giải quyết khiếu 

nại; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại lần hai 

của ông. 

- Bà Đỗ Thị Hồng: Việc triển khai thực hiện thu hồi đất chưa đảm bảo 

như: chưa thông báo cho gia đình, khi đo đạc không mời gia đình đến cùng mà 

tự đo, phần diện tích đất của ông cha để lại nhưng lại không được công nhận và 

không được đền bù…; gia đình bị ảnh hưởng 05 dự án, bị mất hết đất, gia đình 

có nhiều thế hệ cùng sinh sống, đề nghị chỉ đạo kiểm tra, rà soát, bồi thường, hỗ 

trợ thỏa đáng cho gia đình; UBND thành phố chưa giải quyết, trả lời các đơn của 

gia đình gửi UBND thành phố; đối các dự án khác, như dự án đất công đoàn lấy 

hết đất của gia đình nhưng không giao tái định cư cho gia đình.  

 Kết luận: 

- Về các kiến nghị, phản ánh đối với dự án Đầu tư xây dựng công trình 

Tiểu khu tái định cư khối 9, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn: Giao 

UBND thành phố khẩn trương rà soát lại trình tự, thủ tục thực hiện dự án trong 

tháng 7/2022. 

- Về phản ánh liên quan đến việc mua bán, sử dụng đất của ông Nguyễn 

Công Thắng: Yêu cầu UBND thành phố nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm 

trong việc kiểm tra, trả lời công dân; yêu cầu khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, giải 

quyết theo quy định, trả lời công dân, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện 

trong tháng 7/2022. 
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- Đối với bà Vi Thị Mai Phương: hiện nay bà đã kháng cáo vụ án tại Tòa 

án nhân dân cấp cao tại Hà Nội; Chủ tịch UBND tỉnh sẽ chấp hành theo bản án 

có hiệu lực. 

- Đối với ông Đặng Văn Thọ: Giao Thanh tra tỉnh khẩn trương tham mưu 

cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết đơn của ông Thọ theo quy định của 

Luật Khiếu nại. 

- Đối với các khiếu nại, kiến nghị của bà Đỗ Thị Hồng và các hộ khác liên 

quan đến dự án: Yêu cầu UBND thành phố khẩn trương chỉ đạo xem xét giải 

quyết các kiến nghị, khiếu nại của các hộ theo thẩm quyền, báo cáo UBND 

tỉnh kết quả thực hiện. 

06. Ông Đỗ Văn Bốn (được ông Đỗ Đình Duy, con trai của ông Bốn, 

ủy quyền), trú tại ngõ 217 đường Văn Vỉ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn, trình bày: gia đình có đất ở bị ảnh hưởng bởi dự án Khu 

đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. Đề nghị xem xét giải quyết giao 01 

ô tái định cư cho gia đình. 

Kết luận: Đơn khiếu nại của ông Đỗ Đình Duy hiện nay Chủ tịch UBND 

tỉnh đang giao Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra, xác minh; yêu cầu Sở Tài 

nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 

376/TB-UBND ngày 01/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

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

huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, được các ông: Vi Văn Cóng, Vi Văn Giáp, trú 

tại thôn Tà Hón, xã Đình Lập, huyện Đình Lập ủy quyền, trình bày: Đề nghị chỉ 

đạo UBND huyện Đình Lập buộc UBND xã Bắc Xa chấm dứt Hợp đồng giao 

khoán khai thác nhựa thông đối với ông Nguyễn Văn Đại và truy thu  toàn bộ 

số tiền từ việc bán gỗ, nhựa thông do ông Đại chỉ đạo thực hiện; đồng thời 

xem xét xử lý Chủ tịch UBND xã Bắc Xa và ông Nguyễn Văn Đại nếu có dấu 

hiệu vi phạm pháp luật (có đơn đề ngày 14/7/2022 kèm theo). 

Kết luận: Nội dung đề nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện 

Đình Lập. Giao UBND huyện Đình Lập khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xem xét 

giải quyết theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh kết quả giải quyết. 

08. Ông Phạm Gia Hoan, được ông Ân Văn Phúc, trú tại khu Phiêng 

Quăn, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình ủy quyền, trình bày: Đề nghị nghiên 

cứu, xem xét chỉ đạo cấp có thẩm quyền bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông Phúc 

do bị ảnh hưởng bởi dự án Cầu số 1 đường giao thông và khu tái định cư xã Lục 

Thôn (diện tích đất bờ sông). 

Kết luận: Nội dung đề nghị của ông Phúc thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND huyện Lộc Bình; quá trình giải quyết, UBND huyện có báo cáo xin ý kiến 

về vụ việc, hiện nay UBND tỉnh đang giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm 
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tra. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được 

giao tại Văn bản số 2728/VP-BTCD ngày 21/6/2022 của Văn phòng UBND 

tỉnh. 

09. Ông Phạm Gia Hoan, được ông Nông Văn Long, trú tại thôn Hoàng 

Tân, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn ủy quyền, trình bày: gia đình ông 

Long có đất bị ảnh hưởng dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở Chi cục Thuế huyện 

Cao Lộc, diện tích bị thu hồi nhiều, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đề nghị chỉ 

đạo tạm thời chưa thực hiện dự án, nếu tiếp tục thực hiện dự án thì chỉ đạo 

kiểm tra xem xét lại thực tế diện tích đất, tỷ lệ phần trăm mất đất của gia đình 

ông Long và xem xét lại giá đền bù, bồi thường hợp lý hơn theo giá thị 

trường; bố trí thêm 01 ô đất tái định cư theo trường hợp khác cho ông Long 

và xem xét lại giá thu tiền sử dụng đất K=1,5 đối với ô đất đã đồng ý giao cho 

con trai của ông Long vì hoàn cảnh rất khó khăn (ông Nông Văn Trường 

được giao 01 ô đất ở tại khu tái định cư theo trường hợp hỗ trợ khác theo 

Thông báo số 357/TB-UBND ngày 21/6/2022 của UBND tỉnh). 

Kết luận: Nội dung đề nghị của ông Long thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND huyện Cao Lộc. Giao UBND huyện Cao Lộc khẩn trương chỉ đạo kiểm 

tra, xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh kết quả 

giải quyết. 

10. Bà Trần Thị Luận và ông Trần Văn Hiếu, trú tại thôn Khòn Phổ, xã 

Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, trình bày:  

- Đối với dự án Khu dân cư và tái định cư Nam thành phố: đề nghị chỉ đạo 

UBND thành phố giao cho gia đình thêm 01 ô tái định cư để được công bằng như 

các hộ khác, vì có 119 hộ không đủ điều kiện nhưng vẫn được giao tái định cư 

theo trường hợp khác; xem xét đổi ô đất tái định cư số 46 sang ô số 01 cho gia 

đình, vì ô số 46 không thuận tiện cho việc sử dụng, còn ô số 01 chưa giao cho ai. 

- Đối với dự án Trụ sở Công an tỉnh: đề nghị giải quyết lại việc bồi 

thường, hỗ trợ để bảo đảm quyền, lợi ích cho gia đình. 

Kết luận:  

- Đối với dự án Khu dân cư và tái định cư Nam thành phố: 

+ Về đề nghị giao thêm 01 ô đất tái định cư cho gia đình: Khiếu nại của 

bà Luận đã được Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định 

của pháp luật, hết thẩm quyền, đã chấm dứt thụ lý giải quyết và có thông báo từ 

chối tiếp bà Luận. Đề nghị gia đình bà chấp hành theo quy định. 

+ Đối với đề nghị xem xét đổi ô tái định cư số 46 sang ô số 01: Giao 

UBND thành phố Lạng Sơn xem xét, giải quyết theo quy định, báo cáo UBND tỉnh 

kết quả thực hiện. 
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+ Đối với phản ánh 119 hộ khác không đủ điều kiện nhưng vẫn được giao 

tái định cư: Sau khi nhận được nội dung phản ánh cụ thể, yêu cầu UBND thành 

phố Lạng Sơn kiểm tra, trả lời cho gia đình bà Luận. 

- Đối với khiếu nại do bị ảnh hưởng bởi dự án Trụ sở Công an tỉnh: Chủ 

tịch UBND tỉnh đã giải quyết khiếu nại (lần hai) của bà Luận tại Quyết định số 

2136/QĐ-UBND ngày 29/10/2021, nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết 

khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh thì bà Trần Thị Luận có quyền khởi kiện tại 

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

11. Bà Bế Thị Ngọc, trú tại nhà số 34, phố Mỹ Sơn, khu tái định cư Mỹ 

Sơn, tổ 10, khối 9, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, trình bày: vụ việc  

liên quan đến ngôi nhà số 5 đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng 

Sơn, bà đã trả tiền cho các ông, bà liên quan, ngôi nhà đó là của bà, nhưng Công 

an thị xã cũ (nay là thành phố Lạng Sơn) đem bán cho ông Thắng với giá rẻ, ảnh 

hưởng đến quyền lợi của bà, đề nghị chỉ đạo giải quyết vụ việc yêu cầu ông 

Thắng trả lại nhà cho bà. 

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

quan hành chính Nhà nước. Nếu bà Ngọc thấy vụ việc chưa được giải quyết thỏa 

đáng, đề nghị bà đơn gửi đến Thanh tra Bộ Công an để được xem xét, chỉ đạo rà 

soát vụ việc. 

Chủ tịch UBND tỉnh thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ để các cơ 

quan, đơn vị 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; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh;                                                                                         

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

- Các sở, ngành: Thanh tra tỉnh, CA tỉnh, TN & MT,                         

  XD, TP;    

- UBND các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Lộc Bình, 

   Đình Lập và thành phố Lạng Sơn;  

- C, PCVP UBND tỉnh; BTCD, THNC, TH-CB;                                                       

- Lưu: VT, NTHQ. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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