THÔNG BÁO
Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 25/01/2016

Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND huyện, ngày 25/01/2016 đồng chí
Lương Trọng Quỳnh, Chủ tịch UBND hyện chủ trì tiếp công dân tại Trụ sở tiếp
công dân của HĐND và UBND huyện, cùng tham gia tiếp công dân gồm có:
1. Bà Hoàng Thị Nhuệ, Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện;
2. Bà Đặng Thị Phương, Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện;
3. Bà Vi Thị Hiệp, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy;
4. Bà Nguyễn Thúy Khanh, Ủy viên Thường trực HĐND huyện;
5. Ông Trần Thọ Khanh, Chánh Thanh tra huyện;
6. Ông Trần Văn Tiến, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;
7. Ông Vi Văn Thắng, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng;
8. Ông Lương Văn Chầm, Trưởng Ban Tiếp công dân huyện;
9. Ông Trịnh Văn Đén, Cán bộ tiếp công dân Văn phòng HĐND và UBND huyện.
I. KẾT QUẢ CHUNG
Trong ngày đã tiếp 06 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị, đề nghị xem xét,
giải quyết, liên quan đến 09 vụ việc đang được các cơ quan chuyên môn của
huyện xem xét, giải quyết. Nội dung chủ yếu công dân đề nghị UBND huyện triển
khai, xem xét, giải quyết các vụ việc theo thẩm quyền, liên quan đến hỗ trợ, bồi
thường giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai và cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, lấn chiếm đất đai.
II. KẾT QUẢ TIẾP TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ
1. Ông Chu Nam Văn đại diện cho 03 hộ dân, cùng trú tại khu Bản Kho, thị trấn
Lộc Bình: Kiến nghị xem xét san ủi tạo mặt bằng khu đất tái định cư đã bố trí cho
các hộ dân gần Ban Chỉ huy Quân sự huyện để các hộ xây dựng nhà cửa.
Kết luận: Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan có liên
quan kiểm tra, xem xét tham mưu thực hiện.
2. Ông Phạm Gia Hoan, trú tại số nhà 49, khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình đại
diện theo ủy quyền của công dân đề nghị, kiến nghị về các vụ việc
2.1. Đề nghị UBND huyện có ý kiến với Công an huyện sớm xem xét điều tra, xử
lý việc bà Nông Thị Giáp, trú tại thôn Suối Mành, xã Xuân Dương phản ánh việc

bà bị đánh gây thương tích nặng và đã có đơn gửi Công an huyện đã lâu nhưng
đến nay chưa được xem xét, xử lý dứt điểm.
Kết luận: Đối với nội dung đề nghị nêu trên, UBND huyện đã có Văn bản số
972/UBND-TD ngày 13/10/2015 chuyển đề nghị nêu trên đến Công an huyện xem
xét, xử lý theo luật định và báo cáo UBND huyện biết kết quả. Tuy nhiên đến nay
UBND huyện chưa nhận được kết quả giải quyết của Công an huyện, đồng thời
công dân tiếp tục phản ánh và đền nghị sớm giải quyết vụ việc dứt điểm.
UBND huyện đề nghị Công an huyện sớm xem xét điều tra, xử lý và báo cáo
UBND huyện, trả lời bằng văn bản cho công dân biết kết quả theo luật định, đề
nghị Công an huyện nghiêm túc thực hiện.
2.2. Đề nghị UBND huyện đã có văn bản trả lời cho ông Lường Văn Cui, trú tại
khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình việc ông đề nghị thu hồi diện tích đất vắng chủ
mà ông Vi Trọng Nghĩa đang sử dụng.
Kết luận: Yêu cầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng khẩn trương gửi văn bản trả lời cho
ông Lường Văn Cui biết kết quả theo quy định.
2.3. Đề nghị UBND huyện cho biết đã nhận được tiền đền bù để chi trả cho các
nhân khẩu đã được phê duyệt theo Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày
16/12/2015 phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ nhân khẩu phát sinh thuộc
Dự án: Di dân tái định cư Trường bắn Quốc gia khu vực 1 (TB 1), xã Ái Quốc,
huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn chưa.
Kết luận: UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt đền bù giao cho Ban Dân tộc
tỉnh để chuyển tiền đền bù đến cơ quan chuyên môn để xem xét thực hiện chi trả
tiền đền bù các hộ hộ theo quyết định đã phê duyệt, đề nghị ông chờ kết quả.
2.4. Đề nghị xem xét, giải quyết việc tranh chấp đất đai giữa gia đình bà Hoàng
Thị Bàn, trú tại khu Na Dương phố II, thị trấn Na Dương với bà Hoàng Thị Hè, trú
tại thôn Kéo Cọ, xã Lợi Bác.
Kết luận: Phòng Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng báo cáo kết quả kiểm
tra, xem xét và dự thảo quyết định giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai để trình
UBND huyện xem xét theo quy định, yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường
khẩn trương thực hiện.
3. Bà Hoàng Thị Hảo, trú tại thôn Khòn Toòng, thị trấn Na Dương: Đề nghị xem
xét, giải quyết việc bà khiếu nại Quyết định số 4706/QĐ-UBND ngày 22/10/2015
của UBND huyện về việc giải quyết đơn của bà liên quan đến việc một số diện
tích đất bị sạt lở do Công ty than Na Dương - VVMI làm ảnh hưởng nhưng chưa
được kiểm đếm, đền bù; xem xét sớm giải quyết việc bà không đồng ý với giá đền
bù đối với diện tích đất bị thu hồi 699m 2 và 1611m2; xem xét yêu cầu Công ty than
Na Dương – VVMI làm cam kết tạo công ăn việc làm cho con bà sau khi học nghề
song.

Kết luận: Việc bà khiếu nại, hiện tại Thanh tra huyện đang tiến hành thẩm tra, xác
minh, tham mưu cho UBND huyện giải quyết theo luật định, đề nghị bà chờ kết
quả.
Việc tạo công ăn việc làm, đề nghị bà liên hệ với Công ty than Na Dương – VVMI
để được xem xét theo quy định.
4. Bà Nông Thị Đức là vợ ông Lường Văn Bình, trú tại thôn Khòn Toòng, thị
trấn Na Dương: Đề nghị xem xét yêu cầu Công ty than Na Dương – VVMI tạo điều
kiện cho con bà được vào làm việc trong Công ty.
Kết luận: Đề nghị bà liên hệ với Công ty than Na Dương – VVMI để được xem xét
theo quy định.
5. Hoàng Thị Thúy, cùng trú tại khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình.
Đề nghị xem xét, giải quyết việc hai bà xin miễn giảm tiền sử dụng đất.
Kết luận: Chi Cục thuế huyện đã có báo cáo kết quả kiểm tra và đang xin ý kiến
chỉ đạo hướng giải quyết của Cục thuế tỉnh, đề nghị bà chờ kết quả thực hiện.
6. Bà Ngô Thị Hồng, trú tại khu Na Dương Bản, thị trấn Na Dương: Đề nghị
UBND huyện sớm xử lý con đường đi vào nhà bà Hồng; xem xét khẩn trương giải
quyết việc tranh chấp đất đai giữa bà Hồng với bà Thanh.
Kết luận: Việc giải quyết đường đi, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối
hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng hoàn chỉnh hồ sơ theo quy hoạch và hướng
dẫn UBND thị trấn Na Dương thực hiện làm đường.
Giao Trung tâm phát triển quỹ đất kiểm đếm đo đạc diện tích đất cần thù hồi, đền
bù để thực hiện việc thi công làm đường vào nhà bà Hồng
Việc giải quyết tranh chấp đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã có Báo
cáo số 08/BC-TNMT ngày 07/01/2016 về kết quả kiểm tra, xem xét, giải quyết và
đang dự thảo Quyết định giải quyết tranh chấp theo quy định. Yêu cầu Phòng Tài
nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu thực hiện.
UBND huyện thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan, đơn
vị biết. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai
thực hiện theo nhiệm vụ được giao./.

