
THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 25/4/2016 

  

  

Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND huyện, ngày 25/4/2016 đồng chí Hoàng Hùng 
Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện được đồng chí Chủ tịch UBND huyện ủy quyền đã 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 Hoàng Hồng Điệp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; 

3. Bà Nguyễn Thúy Khanh, Ủy viên Thường trực HĐND huyện; 

4. Ông Trần Thọ Khanh, Chánh Thanh tra huyện; 

5. Ông Trần Văn Tiến, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

6. Ông Vi Văn Thắng, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

7. Ông Hoàng Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất; 

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, làm đường đi và giải 
quyết tranh chấp đất đai, cấp GCNQSD đất… 

II. KẾT QUẢ TIẾP TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ 

1. Bà Bế Thị Ngọc, trú tại số nhà 34 khối 9, tổ 10, khu tái định cư Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn: Kiến nghị xem xét, giải quyết việc tranh chấp đất đai tại 
khu Minh Khai, thị trấn Lộc Bình giữa gia đình bà với ông Hoàng Văn Hạ, ông Lường Văn 
Lòng, trú tại khu Minh Khai, thị trấn Lộc Bình; xem xét việc bà gửi đơn, hồ sơ vụ việc qua 
đường bưu điện cho UBND thị trấn Lộc Bình và đã có giấy biên nhận của bưu điện, chữ ký 
của người nhận là chị Nhàn cán bộ UBND thị trấn Lộc Bình, nhưng khi bà đến UBND thị trấn 
Lộc Bình  hỏi xem đã nhận được đơn, hồ sơ vụ việc của bà chưa thì cán bộ UBND thị trấn 
Lộc Bình trả lời chưa nhận được; đề nghị xem xét việc bà xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất đồi bạch đàn. 

Kết luận: Việc tranh chấp đất đai, UBND thị trấn Lộc Bình đã có Báo cáo số 38/BC-UBND 
ngày 20/4/2016 về việc giải quyết đơn của bà. Tuy nhiên chưa giải quyết dứt điểm, yêu cầu 
UBND thị trấn Lộc Bình khẩn trương kiểm tra, giải quyết dứt điểm vụ việc. Báo cáo UBND 



huyện (quả Văn phòng HĐND&UBND huyện), Thanh tra, Ban Tiếp công dân huyện biết kết 
quả và trả lời cho công dân biết trước ngày 10/5/2016. 

- Việc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồi bạch đàn, giao UBND thị trấn Lộc Bình 
hướng dẫn công dân quy trình, thủ tục để được cấp GCNQSD đất theo luật định (lưu ý đối với 
những thửa đất nào không còn tranh chấp mà đủ điều kiện thì hướng dẫn công dân làm thủ 
tục cấp). 

- Việc phản ánh chị Nhàn đã ký biên nhận của bưu điện là nhận được đơn, hồ sơ của bà 
Ngọc nhưng UBND thị trấn Lộc Bình chưa nhận được, giao UBND thị trấn Lộc Bình kiểm tra, 
xử lý và trả lời cho công dân, báo cáo UBND huyện biết kết quả trước ngày 10/5/2016. 

- Giao Thanh tra huyện kiểm tra quy trình hồ sơ hòa giải vụ việc của UBND thị trấn Lộc Bình 
có đầy đủ và đúng quy định chưa để xử lý và trả lời cho bà được rõ trước ngày 10/5/2016. 

2. Ông Lưu Đình Nhương, trú tại khu Hòa Bình, thị trấn Lộc Bình: Kiến nghị xem xét đền bù 
hoặc trả lại diện tích đất sử dụng làm vỉa hè giáp với tường rào Công an huyện tuyến đường 
nội thị khu Hòa Bình, thị trấn Lộc Bình. 

Kết luận: Ngày 01/4/2016, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với ông Lưu 
Đình Nhương để làm rõ một số nội dung có liên quan đến đề nghị của ông, đồng thời Phòng 
đã đề nghị ông Nhương cung cấp tài liệu, giấy tờ có liên quan. Tuy nhiên ông không cung cấp 
được, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
kiểm tra, xác minh vụ việc. 

Yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ 
tầng kiểm tra, tham mưu dự thảo văn bản của UBND huyện trả lời cho công dân biết kết 
qủa trước ngày 10/5/2016. 

3. Ông Nguyễn Ngọc Lĩnh, trú tại khu 9, thị trấn Na Dương: Đề nghị UBND huyện cho biết 
đã có văn bản giải quyết việc đền bù diện tích đất Nhà nước thu hồi giao cho trường Trung 
học phổ thông Na Dương chưa? 

Kết luận: Ngày 19/4/2016, Sở Tài chính đã tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định giá đất cụ 
thể đối dự án mở rộng trường THPT Na Dương, sau đó báo cáo kết quả với Sở Tài nguyên 
và Môi trường xem xét và trình UBND tỉnh ban hành giá đất cụ thể theo quy định, đề nghị 
công dân chờ kết quả. 

4. Bà Lộc Thị Tầu, trú tại thôn Bản Luồng, xã Tú Mịch: Kiến nghị UBND huyện chỉ đạo UBND 
xã Tú Mịch khẩn trương giải quyết 4 vụ việc tranh chấp đất đai của gia đình bà với một số hộ 
dân trong thôn; xem xét sớm giải quyết 3 vụ việc tranh chấp đất đai của bà mà UBND huyện 
đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường giải quyết. 

Kết luận: Yêu cầu UBND xã Tú Mịch khẩn trương giải quyết 4 vụ việc. Báo cáo UBND huyện 
(quả Văn phòng HĐND&UBND huyện), Thanh tra, Ban Tiếp công dân huyện biết kết quả và 
trả lời cho công dân biết trước ngày 10/5/2016, đề nghị UBND xã Tú Mịch nghiêm túc thực 
hiện. 

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, tham mưu giải quyết 03 vụ việc đã được 
UBND huyện giao, thời hạn thực hiện xong trước ngày 10/5/2016. 

5. Ông Lộc Văn Chiêm, trú tại thôn Na Dương Bản, thị trấn Na Dương: Thắc mắc việc gia 
đình ông có một số diện tích đất vườn bị thu hồi cho Công ty than Na Dương - VVMI và đã 
niêm yết, nhưng khi thực hiện đền bù lại tính là đất rừng; đề nghị xem xét sửa chữa đường đi 
vào trường Tiểu học Na Dương. 



Kết luận: Việc thắc mắc đền bù đất đai, yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất khẩn trương 
thực hiện theo Thông báo số 68/TB-UNMD ngày 14/4/2016 và  báo cáo UBND huyện (qua 
Văn phòng HĐND&UBND huyện), Thanh tra, Ban Tiếp công dân huyện biết kết quả và dự 
thảo văn bản của UBND huyện trả lời cho công dân biết trước ngày 10/5/2016. 

Việc đề nghị sửa chữa đường đi, UBND huyện đã có Văn bản số 325/UBND-KTHT ngày 
14/4/2016 về việc sửa chữa tuyến đường tỉnh ĐT.248 (Na Dương – Xuân Dương) gửi Sở 
Giao thông vận tải tỉnh về việc đề nghị sớm xem xét khắc phục, sửa chữa đường đi để đảm 
bảo đường được thông suốt và phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.., đề nghị ông thông báo 
cho các hộ dân được biết. 

6. Bà Đàm Minh Chắn, trú tại khu Minh Khai, thị trấn Lộc Bình: Đề nghị UBND huyện sớm 
giải quyết việc ông Vũ Văn Huân xây dựng nhà ở lấn chiếm ra đường  ngõ đi vào nhà bà 
Chắn. 

Kết luận: Ngày 07/4/2016, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã có Giấy mời số 141/GM-
TNMT ngày 07/4/2016, mời ông Vũ Văn Huân đến làm việc để thống nhất phương án giải 
quyết đề nghị của bà Chắn. Tại buổi làm việc, ông Vũ Văn Huân đã đưa ra 02 phương án để 
xem xét giải quyết đề nghị của bà Chắn, tuy nhiên cần phải có sự trao đổi, thống nhất với các 
bên liên quan gồm gia đình ông Ninh Vĩnh Quang, Nguyễn Văn Hạnh và Phùng Văn Cảnh), 
do đó ông Vũ Văn Huân đề nghị cơ quan có thẩm quyền cho ông thời gian đến hết ngày 
15/5/2016 để ông thỏa thuận với các hộ gia đình trên. Trên cơ sở kết quả thống nhất giữa các 
hộ, Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục kiểm tra xem xét và có báo cáo trình UBND 
huyện xem xét, giải quyết theo quy định, đề nghị bà phối hợp và chờ kết quả, yêu cầu Phòng 
Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND huyện biết kết quả trước ngày 25/5/2016. 

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./. 

 


