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THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 9/2022 
 

Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 15/9/2022 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 Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh; 

02. Ông Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

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

04. Ông Hoàng Văn Tài, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh,  

Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh;  

05. Bà Hoàng Thúy Duyên, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh;  

06. Ông Lương Tiến Trình, Phó Trưởng Ban Dân vận tỉnh; 

07. Ông Vi Quang Chung, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; 

08. Bà Nguyễn Mai Loan, Phó Chánh Thanh tra tỉnh;  

09. Ông Nguyễn Hữu Trực, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

10. Ông Hoàng Văn Hoàn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; 

11. Ông Nguyễn Sỹ Tân, Giám đốc Sở Xây dựng; ông Hà Minh Anh, Phó 

Giám đốc Sở Xây dựng; 

12. Ông Dương Công Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn; 

13. Ông Hoàng Xuân Đồng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh. 

I. KẾT QUẢ CHUNG 

Trong ngày đã tiếp 14 lượt/19 công dân đến khiếu nại, kiến nghị, phản 

ánh, đề đạt nguyện vọng (có 01 lượt đông người), trong đó công dân, vụ việc 

thuộc địa bàn các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập và thành phố Lạng Sơn.  

II. KẾT QUẢ TIẾP TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ 

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

Lý Thị Dần, cùng trú khối 9, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, trình bày: 

- Đối với phần đất ao của Hợp tác xã: Việc UBND thành phố Lạng 

Sơn thu hồi đất của các hộ gia đình để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công 
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trình Tiểu khu tái định cư khối 9, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn là 

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 Điền 

Sơn cho các xã viên. Nếu dự án tiếp tục thực hiện thì phải có đủ cơ sở pháp 

lý, công khai cho các hộ (Quyết định điều chỉnh dự án, quyết định thu hồi 

đất...) và bồi thường, hỗ trợ thỏa đáng cho các hộ thì mới được thu hồi đất.  

Hiện nay UBND thành phố Lạng Sơn đang tạm dừng dự án để rà soát lại, 

đề nghị có thông báo cho các hộ dân về việc này để các hộ được biết. 

- Ngày 25/7/2022 UBND thành phố đã có Văn bản số 1829/UBND-

TNMT trả lời ý kiến phản ánh của các công dân liên quan đến việc mua bán, sử 

dụng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Công Thắng. 

Đề nghị chỉ đạo UBND thành phố cung cấp hồ sơ việc mua bán, sử dụng, cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Công Thắng. 

- Đối với bà Vi Thị Mai Phương: Gia đình bà không đồng ý nội dung 

Thông báo số 636/TB-CNVPĐKĐĐ ngày 08/8/2022 Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai thành phố, đề nghị giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho gia đình bà theo Quyết định số 20/2022/QĐCNTTLH ngày 

04/5/2022 của Toà án nhân dân thành phố Lạng Sơn về công nhận sự thoả 

thuận của các bên tham gia hoà giải tại Toà án (có đơn gửi kèm theo). 

- Đối với ông Đặng Văn Thọ: Ông không đồng ý tạm dừng giải quyết 

khiếu nại; đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết dứt điểm đơn khiếu nại lần 

hai của ông. 

- Đối với bà Đỗ Thị Hồng: Bà không đồng ý nội dung trả lời của 

UBND thành phố tại Văn bản số 2082/UBND-PTQĐ ngày 16/8/2022, khiếu 

nại và yêu cầu công nhận thửa đất ao, thửa số 2 tờ bản đồ giải thửa số 299, diện 

tích 3.868m2 là đất của gia đình bà được Hợp tác xã giao quản lý, sử dụng vì bà 

có đầy đủ tài liệu chứng minh là đất của gia đình bà (có đơn gửi kèm theo). 

Kết luận: 

- Đối với việc xử lý kiến nghị liên quan đến dự án: UBND tỉnh đã chỉ đạo 

UBND thành phố rà soát lại quy trình, thủ tục thực hiện Dự án; sau khi có kết 

quả rà soát sẽ xem xét các nội dung kiến nghị của các hộ dân theo quy định. Yêu 

cầu UBND thành phố nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND 

tỉnh, khẩn trương thực hiện Thông báo số 376/TB-UBND ngày 01/7/2022 của 

UBND tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2022. 

- Đối với đề nghị chỉ đạo cung cấp hồ sơ việc mua bán, sử dụng, cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Công Thắng: Giao 

UBND thành phố Lạng Sơn cung cấp hồ sơ cho bà Vi Thị Mai Phương là đại 

diện các hộ (lập biên bản giao nhận tài liệu) trong tháng 9/2022. 
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- Đối với bà Vi Thị Mai Phương: Tiếp nhận đơn của bà Phương để kiểm 

tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Đối với ông Đặng Văn Thọ: Ngày 14/9/2022 Chủ tịch UBND thành 

phố đã ban hành Quyết định số 2313/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định số 448/QĐ-

UBND ngày 03/3/2022 của Chủ tịch UBND thành phố về việc giải quyết khiếu 

nại của ông Đặng Văn Thọ (lần đầu), với lý do việc thụ lý giải quyết đơn khiếu 

nại của công dân không đảm bảo theo quy định. Yêu cầu UBND thành phố khẩn 

trương gửi Quyết định cho ông Thọ để ông được biết.  

- Đối với bà Đỗ Thị Hồng: Tiếp nhận đơn và tài liệu của bà Hồng để 

kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

02. Bà Trần Thị Thu Huyền, bà Dương Thùy Dung (được ông Dương 

Minh Hải ủy quyền), cùng trú tại thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha, thành phố 

Lạng Sơn, trình bày: 

- Đối với bà Trần Thị Thu Huyền: bà được mẹ đẻ cho 60m2 đất ở, 

nhưng bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công an tỉnh, bà đã có 

đơn gửi UBND thành phố đề nghị giao 01 ô đất tái định cư vì không có chỗ ở 

nào khác, tuy nhiên UBND thành phố trả lời bà là không có cơ sở xem xét, giải 

quyết tại Văn bản số 1025/UBND-PTQĐ ngày 12/5/2022; bà đề nghị xem xét 

giải quyết cho bà được 01 ô đất tái định cư vì tại thời điểm kiểm đếm, thu hồi vợ 

chồng bà hoàn cảnh khó khăn, chưa có tiền làm nhà để ở mà vẫn ở nhờ nhà mẹ 

đẻ, số tiền bồi thường thấp không đủ mua đất, đồng thời hiện nay nhà đất của mẹ 

bà là bà Nguyễn Thị Nga cũng bị thu hồi, do đó bà phải di chuyển chỗ ở và chưa 

có đất ở nơi nào khác. 

- Đối với ông Dương Minh Hải: ông có 66,1m2 đất ở, do hoàn cảnh khó 

khăn nên ông chưa có điều kiện xây nhà ở vẫn phải ở nhờ nhà mẹ đẻ, nay phần 

diện tích này bị thu hồi để thực hiện dự án xây dựng Trụ sở làm việc Công an 

tỉnh, ông có đơn gửi UBND thành phố và được trả lời là không được bồi thường 

bằng đất ở hoặc giao tái định cư. Ông đề nghị xem xét cấp cho ông 01 ô đất tái 

định cư vì hiện nay ông không có chỗ ở nào khác, không có việc làm ổn định, 

ông là lao động tự do, điều kiện sống khó khăn. 

Kết luận: 

- Đối với trường hợp bà Trần Thị Thu Huyền: Giao UBND thành phố 

Lạng Sơn kiểm tra, xem xét lại trường hợp của bà Trần Thị Thu Huyền và mẹ đẻ 

của bà Huyền là bà Nguyễn Thị Nga để giải quyết theo quy định của pháp luật; 

báo cáo đề xuất UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền. 

- Đối với trường hợp ông Dương Minh Hải: UBND thành phố Lạng 

Sơn đã trả lời đề nghị của ông Hải, trường hợp ông không đồng ý nội dung trả 

lời thì có quyền khiếu nại bằng đơn gửi Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn để 

xem xét giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại. 
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03. Bà Nguyễn Thị Bích, trú tại thôn Hoàng Tân, xã Hoàng Đồng, thành 

phố Lạng Sơn, trình bày: Đề nghị xem xét lại Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 

07/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh vì có vi phạm pháp luật, bà sẽ cung cấp 

thêm các bằng chứng mới, tình tiết mới để chứng minh nội dung đề nghị của bà. 

Kết luận: 

Yêu cầu Thanh tra tỉnh khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Văn bản 

số 3305/VP-BTCD ngày 25/7/2022 của Ban Tiếp công dân tỉnh. Thời gian hoàn 

thành, báo cáo trong tháng 10/2022. 

04. 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: Đề nghị 

giải quyết vụ việc liên quan đến ngôi nhà số 5 đường Phai Vệ, phường Đông 

Kinh, thành phố Lạng Sơn theo quy định của pháp luật cho gia đình, yêu cầu 

hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Đức Thắng, 

giao nhà, đất cho bà.  

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.  

05. Bà Dương Thị Từ, trú tại số 108 Nguyễn Du, phường Đông Kinh, 

thành phố Lạng Sơn, trình bày: Gia đình bà có đất bị ảnh hưởng bởi dự án Công 

viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ cầu Đông Kinh đến đối diện khách sạn Đông 

Kinh), nay nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án chỉ bố trí tái định cư cho em trai 

bà (ông Dương Bá Phong), còn bà không được tái định cư. Nguồn gốc mảnh đất 

tại số 108 Nguyễn Du, phường Đông Kinh là do bố mẹ bà, bà và em trai bà góp 

tiền cùng mua và sinh sống trên đó, gia đình bà là gia đình có công với cách 

mạng (thờ cúng liệt sĩ), bản thân bà là người khuyết tật, không có chồng con, tại 

nhà số 108 Nguyễn Du bà mở cơ sở đan chổi chít để kiếm kế sinh nhai và tạo 

điều kiện cho 4-6 người tàn tật cùng làm và sống tại đó, đến giờ bà không có chỗ 

ở nào khác, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Đề nghị xem xét hoàn cảnh của bà, 

bố trí cho bà được 01 ô đất tái định cư để bà duy trì cuộc sống, tạo điều kiện cho 

các cháu khuyết tật có công ăn việc làm. 

Kết luận: Giao UBND thành phố Lạng Sơn khẩn trương kiểm tra, xem 

xét điều kiện hoàn cảnh của bà Từ, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, giải 

quyết theo quy định, sau khi có kết quả sẽ thông báo cho bà Từ, đề nghị bà chấp 

hành bàn giao mặt bằng và chờ kết quả trong thời gian tới. 

06. 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 giao thêm 01 ô đất tái định cư cho gia đình để công bằng 

như các hộ khác mà gia đình đã phản ánh; giao cho gia đình 02 ô đất tái định cư 

số 01, số 47. 
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Kết luận: 

 - Về đề nghị giao thêm 01 ô đất tái định cư: 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 Luận chấp hành theo quy định. 

- Đối với phản ánh 119 hộ khác không đủ điều kiện nhưng vẫn được giao 

tái định cư và đề nghị giao cho gia đình bà Luận 02 ô đất tái định cư số 01, số 

47: Yêu cầu UBND thành phố Lạng Sơn khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo 

của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 460/TB-UBND ngày 20/8/2022 của 

UBND tỉnh về kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 8/2022; báo cáo UBND tỉnh 

kết quả thực hiện trong tháng 9/2022. 

07. Bà Nguyễn Thị Lượm, trú tại khu Nhà Thờ, thị trấn Lộc Bình, huyện 

Lộc Bình, trình bày: Gia đình bà có đất bị ảnh hưởng bởi dự án Xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình; gia 

đình không đồng ý với giá bồi thường, hỗ trợ vì thấp, chưa thỏa đáng, bà đề nghị 

chủ đầu tư phải thỏa thuận với gia đình theo Điều 73 Luật Đất đai; việc UBND 

huyện Lộc Bình cưỡng chế kiểm đếm đối với gia đình bà ngày 25/6/2021 là trái 

quy định của pháp luật, đề nghị chỉ đạo kiểm tra, xem xét giải quyết để bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp của gia đình bà; bà không đồng ý với biên bản đối thoại 

ngày 07/9/2022 của UBND huyện Lộc Bình vì nội dung đối thoại không đúng 

nội dung đơn của bà, đề nghị chi trả số tiền bồi thường, hỗ trợ cho gia đình như 

đã nêu từ ban đầu (hơn 3 tỷ đồng); kiểm tra, rà soát lại khu đất còn thiếu và chưa 

được bồi thường của gia đình ông Ma Văn Phương; chi trả cho gia đình bà số 

tiền do đơn vị thi công gây thiệt hại về đất và tài sản trên đất từ tháng 5/2022 

đến nay.  

Kết luận:  

- Các nội dung khiếu nại của bà Lượm thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình. Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình 

khẩn trương giải quyết các khiếu nại của bà Lượm theo quy định của pháp luật. 

- Đối với nội dung đề nghị kiểm tra, rà soát lại khu đất còn thiếu và chưa 

được bồi thường của gia đình ông Ma Văn Phương; chi trả cho gia đình bà số 

tiền do đơn vị thi công gây thiệt hại về đất và tài sản trên đất từ tháng 5/2022 

đến nay…: Giao UBND huyện Lộc Bình kiểm tra, rà soát, giải quyết theo quy 

định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện. 

08. Bà Lộc Thị Tầu, trú tại thôn Bản Luồng, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, 

trình bày: Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm 14 vụ tranh 

chấp đất đai giữa bà với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn; xử lý các 

đơn tố cáo bà gửi Chủ tịch UBND tỉnh. 
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Kết luận:  

- Trong 14 vụ việc, có 04 vụ việc tranh chấp đất đai giữa bà Tầu với Công 

ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình; với hộ ông Hoàng Văn Thân và bà 

Hoàng Thị Liệu; với hộ ông Nông Văn Trường; với hộ bà Lành Thị Vượng 

(khu rừng Co Mười) đã hướng dẫn bà Tầu khởi kiện ra Tòa án nhân dân. Đề 

nghị bà thực hiện theo hướng dẫn. 

- Đối với các vụ việc đang thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành 

chính nhà nước. Yêu cầu UBND huyện Lộc Bình khẩn trương thực hiện ý kiến 

chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các kỳ tiếp công dân tháng 3/2022 

(Thông báo số 151/TB-UBND ngày 22/3/2022), tháng 4/2022 (Thông báo số 

216/TB-UBND ngày 22/4/2022) và Văn bản số 3901/VP-BTCD ngày 

29/8/2022 của Văn phòng UBND tỉnh, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện 

trong tháng 9/2022. Đề nghị bà Tầu phối hợp với UBND huyện, UBND xã 

trong quá trình giải quyết các vụ việc. 

- Những nội dung khác bà Tầu đề nghị giải quyết mà chưa có đơn, đề 

nghị bà trình bày bằng đơn đơn gửi UBND huyện Lộc Bình, UBND tỉnh để 

kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

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

huyện Lộc Bình (được ông Lành Tiến Ảnh, trú tại Khối 10, thị trấn Cao Lộc, 

huyện Cao Lộc, ủy quyền), trình bày: Đề nghị cho biết thời gian giao đất tái 

định cư cho ông Ảnh do bị ảnh bởi dự án Khu dân cư N20, thị trấn Cao Lộc, 

huyện Cao Lộc. 

Kết luận:  Đối với các trường hợp có quyết định hỗ trợ giao đất tái định cư 

do bị thu hồi đất nông nghiệp, UBND tỉnh đã có Báo cáo số 218/BC-UBND 

ngày 03/6/2022 xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết, tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc trong việc chấm dứt thực hiện hỗ trợ giao đất có thu tiền sử 

dụng đất tại khu tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện 

các dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Kết luận số 2318/KL-TTCP ngày 

23/12/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các huyện, thành phố giải quyết theo 

quy định. 

10. Ông Phạm Gia Hoan (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 cung cấp số liệu diện tích giao đất cho ông 

Cóng; giao cho gia đình được khai thác toàn bộ số cây thông trên diện tích 

khoảng 70 ha; được xác định tuổi cây (cắt khoảng 03 cây thông đưa đi Viện 

Lâm nghiệp để giám định tuổi cây, gia đình sẽ chịu mọi chi phí). 

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

huyện Đình Lập. Yêu cầu UBND huyện Đình Lập khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, 
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xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh kết quả giải 

quyết trong tháng 10/2022. 

11. 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 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 320m2 đất bờ sông). 

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

huyện Lộc Bình, sau khi có kết quả giải quyết UBND huyện Lộc Bình sẽ thông 

báo cho ông Hoan theo quy định; trường hợp ông không đồng ý với kết quả giải 

quyết thì đề nghị ông Hoan hướng dẫn ông Ân Văn Phúc có đơn khiếu nại gửi 

đến Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình đề được xem xét, giải quyết theo thẩm 

quyền quy định của Luật Khiếu nại. 

12. Ông Phạm Gia Hoan (được ông Vi Văn Sláy, trú tại khu Kéo 

Kham, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc ủy quyền), trình bày: Đề nghị chỉ 

đạo Sở Tài nguyên và Môi trường để Sở chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Cao Lộc cung cấp mảnh trích đo thửa đất tại Lọ Piao, khu Kéo 

Kham, thị trấn Đồng Đăng do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tiến hành 

đo đạc vào ngày 03/6/2022 để ông Sláy thực hiện các thủ tục để cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất.  

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

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cao Lộc; Ban Tiếp công dân tỉnh 

đã có Văn bản số 357/BTCD ngày 14/9/2022 chuyển đơn của ông đến Chi nhánh 

Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cao Lộc, đề nghị ông liên hệ với Chi nhánh 

Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cao Lộc để được xem xét, giải quyết theo quy 

định của pháp luật. 

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

huyện Lộc Bình, trình bày: phản ánh các trang thiết bị cho các phòng bệnh 

nhân hư hỏng, chi tiết trong phòng vệ sinh chưa được hoàn thiện; một số hạng 

mục chưa hoàn thiện nhưng đã không sử dụng được; phòng bệnh 1116 (tầng 

11), nhà thầu bớt vữa xi măng, để lại khoảng trống ở phía trong nên gạch ốp 

tường rơi xuống sàn nhà; ở tầng 2 nước mưa tràn vào tầng; nhà ăn tầng 3 nội 

thất trang trí xuống cấp, hư hại; ông nghi ngờ đơn vị thi công Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Lạng Sơn "rút ruột" công trình nên các trang thiết bị phục vụ tại các 

buồng bệnh nhân chưa được hoàn thành và xuống cấp nghiêm trọng, gây 

nguy hiểm cho bệnh nhân và người chăm sóc. Đề nghị xem xét trách nhiệm 

của chủ đầu tư, đơn vị thi công đối với dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

Kết luận: Nội dung phản ánh của ông đã được UBND tỉnh chỉ đạo 

Thanh tra tỉnh kiểm tra; sau khi có kết quả kiểm tra, UBND tỉnh đã chỉ đạo 

Sở Y tế khắc phục, sửa chữa các hư hỏng cục bộ tại công trình Bệnh viện Đa 
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khoa tỉnh, chỉ đạo Sở Xây dựng tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, sử dụng 

công trình, kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm (nếu có). 

Trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo theo dõi, giải quyết việc thực 

hiện của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan về việc này. 

14. Bà Nông Thị Hòa, trú tại nhà số 74, đường Phai Luông, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng Sơn, trình bày: Đề nghị cho biết kết quả giải quyết đơn của 

bà do Văn phòng Chính phủ chuyển đến tháng 3/2022; đối với đơn đề ngày 

15/6/2022 của bà hiện nay đang giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, rà soát lại nhưng 

đến nay bà vẫn chưa được Thanh tra tỉnh mời đến làm việc lần nào, không thấy 

thông báo kết quả giải quyết cho bà. Đề nghị cho bà biết thời gian giải quyết và 

trả lời bằng văn bản sớm cho bà. 

Kết luận:  

- Đối với đơn đề ngày 04/11/2021 của bà Nông Thị Hòa do Văn phòng 

Chính phủ chuyển đến tại Công văn số 1643/VPCP-V.I ngày 16/3/2022. 

UBND tỉnh đã có Văn bản số 478/UBND-BTCD ngày 05/5/2022 báo cáo Văn 

phòng Chính phủ về kết quả giải quyết đơn của bà Nông Thị Hòa, báo cáo này 

có gửi cho bà Nông Thị Hòa để biết. 

- Đối với nội dung đơn đề ngày 15/6/2022 của bà Nông Thị Hòa gửi Chủ 

tịch UBND tỉnh: Hiện nay Thanh tra tỉnh đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan kiểm tra, rà soát lại vụ việc, báo cáo, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh 

xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Yêu cầu Thanh tra tỉnh khẩn 

trương thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 2962/VP-BTCD ngày 04/7/2022 

của Văn phòng UBND tỉnh, trả lời rõ cho bà Hòa, báo cáo UBND tỉnh trong 

tháng 9/2022. 

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

trình bày: Bà không đồng ý với cách kiểm tra, xử lý của Sở Tài nguyên và Môi 

trường liên quan đến phần diện tích đất gia đình ông Tuẩn lấn sang đất của gia 

đình bà; không đồng ý với ý kiến của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

tại buổi tiếp công dân ngày 15/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh; các cán bộ 

của huyện Lộc Bình, cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lại chỉ nghe lời nói 

vô căn cứ của ông Tuẩn để gây khó khăn cho bà, không giải quyết việc cấp sổ 

đỏ cho bà. Đề nghị giải quyết dứt điểm việc ông Tuẩn lấn chiếm đất của bà và 

cấp sổ đỏ cho gia đình bà đủ diện tích. 

 Kết luận: Nội dung kiến nghị của bà Hiến thuộc thẩm quyền giải quyết 

của huyện Lộc Bình, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu UBND huyện 

Lộc Bình kiểm tra, xử lý đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho 

gia đình bà Đinh Thị Hiến và thực hiện các nhiệm vụ liên quan. Yêu cầu UBND 

huyện Lộc Bình khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 

3617/VP-BTCD ngày 11/8/2022 của Văn phòng UBND tỉnh; báo cáo UBND 

tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 10/2022. 



9 

16. Bà Hoàng Thị Be, trú tại khu 5A, thị trấn Na Dương, huyện Lộc 

Bình, trình bày: Đề nghị chỉ đạo UBND huyện Lộc Bình cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho vợ chồng bà đối với thửa số 321, tờ bản đồ số 59, bản đồ 

địa chính xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình; UBND huyện Lộc Bình cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho ông Lường Văn Thuận là không đúng; phản ánh, tố 

cáo cán bộ, công chức của UBND huyện Lộc Bình đã có hành vi không đúng Luật 

Tiếp công dân, ngăn cản không cho bà gặp Chủ tịch UBND huyện tại kỳ tiếp công 

dân ngày 10/8/2022..., đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết sự việc của 

bà theo đúng quy định của pháp luật. 

Kết luận:  

- Đối với nội dung đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ 

chồng bà đối với thửa số 321, tờ bản đồ số 59: Nội dung đề nghị của bà đã được 

Chủ tịch UBND tỉnh giải thích, hướng dẫn tại các kỳ tiếp công dân tháng 

6/2022, tháng 8/2022 (Thông báo số 355/TB-UBND ngày 21/6/2022, Thông báo 

số 460/TB-UBND ngày 20/8/2022); Ban Tiếp công dân tỉnh giải thích, hướng 

dẫn tại Văn bản số 278/BTCD ngày 21/7/2022. Đề nghị bà Be thực hiện theo 

hướng dẫn tại các văn bản trên. 

- Đối với nội dung bà cho rằng UBND huyện Lộc Bình cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho ông Lường Văn Thuận là không đúng: Đề nghị bà 

trình bày bằng đơn gửi UBND huyện Lộc Bình để kiểm tra, rà soát, trả lời bà 

theo quy định của pháp luật. 

- Đối với việc phản ánh, tố cáo cán bộ, công chức của UBND huyện Lộc 

Bình đã có hành vi không đúng Luật Tiếp công dân: Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý 

kiến chỉ đạo tại Văn bản số 398/VP-BTCD ngày 05/9/2022 giao Thanh tra tỉnh 

kiểm tra nội dung đơn của công dân, báo cáo kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử 

lý theo quy định của pháp luật.  

17. Bà Hoàng Thị Châm, trú tại khu tái định cư đường Yết Kiêu, khối 

2, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, trình bày: Đề nghị UBND tỉnh 

chỉ đạo UBND thành phố Lạng Sơn khẩn trương giải quyết vụ việc liên quan 

đến việc bồi thường, hỗ trợ bổ sung số kinh phí hơn 100 triệu đồng cho gia 

đình bà do bị ảnh hưởng bởi dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu Kỳ Cùng, 

thành phố Lạng Sơn (hạng mục Cầu và công viên phía bắc cầu Kỳ Cùng). 

Kết luận: Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện ý 

kiến chỉ đạo tại Văn bản số 3004/VP-KT ngày 05/7/2022 của Văn phòng UBND 

tỉnh, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 9/2022. 

18. Ông Lăng Quang Trung, trú tại thôn Rọ Phải, xã Mai Pha, thành phố 

Lạng Sơn, trình bày: 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 TAND 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. 
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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: Yêu cầu UBND thành phố khẩn trương thực hiện ý kiến 

chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 406/TB-UBND ngày 

20/7/2022, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 9/2022. 

- 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. 

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, các 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: Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập và TPLS;  

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

- Lưu: VT, NTHQ. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

Hoàng Xuân Đồng 
 

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