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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    
TP. Lạng Sơn, ngày  04  tháng 6 năm 2019 

         

THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân ngày 03/6/2019 và ý kiến  
chỉ đạo, xem xét, giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại của công dân 

 

Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 03 tháng 6 năm 2019 tại Trụ sở 

Ban tiếp công dân thành phố, được ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố, 

ông Nguyễn Văn Hạnh – Phó Chủ tịch UBND thành phố đã chủ trì tiếp công 

dân định kỳ tại Trụ sở tiếp công dân thành phố Lạng Sơn. Cùng tham dự tiếp 

công dân có: 

1. Ông Phạm Đức Huân – Chủ tịch HĐND thành phố; 

2. Bà Nguyễn Thị Phương Lan – Phó Chủ tịch HĐND thành phố; 

3. Bà Vũ Kim Liên – Phó Chủ tịch HĐND thành phố; 

4. Bà Nguyễn Thị Hường - Chủ nhiệm UBKT thành ủy; 

5. Ông Nguyễn Bá Khoa – Chủ tịch LĐLĐ thành phố; Trưởng Ban Kinh 

tế - xã hội HĐND thành phố;  

6. Bà Nông Thị Hòa – Phó Chủ tịch Hội nông dân thành phố; 

7. Lê Thị Nhiên – Trường phòng TNMT thành phố; 

8. Ông Dương Đức Tuy – Phó Trưởng phòng TNMT thành phố; 

9. Bà Trần Thị Mai Anh – Giám đốc TTPTQĐ thành phố; 

10. Ông Đặng Quốc Minh – Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố; 

11. Ông Chu Đình Sơn – Phó Chánh Thanh tra, Phó Trưởng Ban tiếp 

công dân thành phố. 

I. KẾT QUẢ CHUNG 

Trong ngày đã tiếp được 10 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị, khiếu 

nại, đề đạt nguyện vọng các nội dung liên quan đến đất đai, công tác bồi thường 

giải phóng mặt bằng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất….  

II. KẾT QUẢ TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ: 

1. Bà Bế Thị Phương (chồng là ông Hoàng Văn Bình), trú tại tổ 4, khối 

10, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, trình bày: Gia đình bị thu 

hồi diện tích đất 1.470,9m2 để thực hiện Dự án khu đô thị Phú Lộc 1 và 2. Gia 

đình bà đã bàn giao mặt bằng, nhận kính phí bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa 

được cấp đất tái định cư. Đề nghị cấp 01 ô đất tái định cư cho gia đình để ổn 

định cuộc sống. 
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Kết Luận: Giao Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố khẩn trương xem 

xét kiểm tra, rà soát hồ sơ thu hồi đất của hộ ông Hoàng Văn Bình và ông 

Hoàng Văn Thanh (anh trai ông Bình) theo quy định, tham mưu văn bản UBND 

thành phố để trả lời công dân trước ngày 15/6/2019.   

2. Bà Nghiêm Thị Bích Thanh, trú tại nhà số 39A, đường Lê Đại Hành, 

phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, trình bày: Đề nghị xem 

xét giải quyết việc các hộ gia đình sử dụng đất liền kề đã gây cản trờ quyền sử 

dụng đất và xây dựng lấn chiếm trên phần diện tích đất gia đình bà đã được cấp 

GCNQSD đất. 

Kết Luận: Giao UBND phường Vĩnh Trại chủ trì phối hợp với các cơ 

quan có liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát vụ việc theo quy định, báo cáo, 

đề xuất phương án xử lý dứt điểm vụ việc của bà Thanh. 

3. Bà Hoàng Thị Khàng, trú tại thôn Khòn Pịt, xã Hoàng Đồng thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, trình bày: Đề nghị cấp cho gia đình 02 ô đất tái 

định cư do bị ảnh hưởng, thu hồi đất thực hiện Dự án khu đô thị Nam Hoàng 

Đồng.  

Kết Luận: Giao Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố khẩn trương kiểm 

tra, tham mưu văn bản UBND thành phố để trả lời công dân theo quy định. 

4. Bà Đặng Thị Hòa, trú tại nhà số 49, ngõ 11, đường Hùng Vương, 

phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, trình bày: Đề nghị xem 

xét về bồi thường và giao đất tái định cho gia đình do bị ảnh hưởng, thu hồi đất 

thực hiện Dự án trường Mầm non Hoa Sữa, phường Tam Thanh, thành phố 

Lạng Sơn.  

Kết Luận: Đối với vụ việc của gia đình UBND thành phố đang xin ý kiến 

của các Sở, ngành liên quan, về cơ chế chính sách bồi thường. 

5. Ông Trần Văn Tiếp, trú tại số 396, đường Trần Đăng Ninh, phường 

Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, trình bày: Đề nghị xem 

xét về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình, tại khu đất 

nhà số 289 đường Ba Sơn, phường Tam Thanh, thành phố Lạng sơn. 

Kết Luận: Liên quan đến vụ việc của gia đình ông Tiếp, UBND thành 

phố đang chờ kết quả giải quyết của Tòa án nhân dân các cấp. Hiện nay các cơ 

quan có liên quan đang xin ý kiến của Tòa án nhân dân thành phố. 

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

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, trình bày: Đề nghị giải quyết giao thêm 01 ô đất tái 

định cư cho gia đình, do bị ảnh hưởng, thu hồi đất thực hiện Dự án khu tái định 

cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn.    

Kết Luận: Đối với vụ việc của gia đình bà Luận, đã được Chủ tịch UBND 

tỉnh giải quyết tại Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 với nội 

dung bác đơn khiếu nại; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết của Chủ 
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tịch UBND tỉnh, bà Luận có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính. 

7. Ông Nguyễn Đình Dị, trú tại thôn Bình Cằm, xã Mai Pha, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, trình bày: Đề nghị khẩn trương giải quyết đơn khiếu 

nại của gia đình và giữ nguyên hiện trạng đối với khu đất tại địa chỉ khối 10, 

phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (Gửi 02 đơn đề ngày 

03/6/2019 kèm theo). 

Kết Luận: Hiện nay, UBND thành phố đã thụ lý giải quyết đơn khiếu nại 

(lần 2) của gia đình ông, đã giao Thanh tra thành phố tham mưu giải quyết vụ 

việc. Yêu cầu Thanh tra thành phố khẩn trương giải quyết vụ việc để đảm bảo 

thời hạn theo quy định của pháp luật.   

8. Bà Đoàn Thị Hoàng, trú tại nhà số 91, đường Phai Luông, khối Đại 

Thắng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, trình bày: Đề 

nghị xem xét về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện 

tích đất của gia đình (3 sào), tại khu đập nước Rọ Áng - Phai Luông, khối Đại 

Thắng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Kết Luận: Giao phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố xem xét 

kiểm tra theo quy định, tham mưu văn bản UBND thành phố để trả lời công dân 

trước ngày 25/6/2019. 

9. Bà Nguyễn Thị Lợi, trú tại số 121, đường Lê Hồng Phong, phường 

Tam Thanh và bà Hà Thị Sơn, trú tại số 100a, đường Lê Lợi, phường Vĩnh 

Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, trình bày: Yêu cầu bồi thường, hỗ trợ 

và giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, do bị ảnh hưởng, thu hồi đất thực 

hiện Dự án Trường mầm non Hoa Sữa, khối 2, phường Tam Thanh, thành phố 

Lạng Sơn. 

 Kết Luận: Liên quan đến vụ việc của các gia đình tại Dự án Trường mầm 

non Hoa Sữa. UBND thành phố đang xin ý kiến của các Sở, ngành liên quan, về 

cơ chế chính sách bồi thường. 

10. Bà Hoàng Thị Thùng, trú tại số 24, đường Tô Thị, phường Tam 

Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, trình bày: Đề nghị xem xét việc 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình đối với thửa đất số 68, tờ 

bản đồ số 14, bản đồ địa chính phường Tam Thanh. 

Kết Luận: Giao phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố xem xét 

kiểm tra theo quy định, tham mưu văn bản UBND thành phố, để trả lời công 

dân trước ngày 15/6/2019.  

UBND thành phố thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ để các phòng 

ban, đơn vị và UBND các phường, xã liên quan biết, thực hiện.  

Yêu cầu các phòng ban, đơn vị, phường, xã nghiêm túc thực hiện nhiệm 

vụ được giao. Các Trưởng phòng, ban, Chủ tịch UBND các phường, xã chịu 
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trách nhiệm, kiểm điểm bằng văn bản trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để 

các vụ việc đã được giao kéo dài chậm giải quyết, báo cáo kết quả về Văn 

phòng HĐND-UBND (thông qua Ban TCD) thành phố trước ngày 14/6/2019 để 

tổng hợp, báo cáo UBND thành phố (Yêu cầu gửi báo cáo bằng văn bản kèm 

theo các tài liệu liên quan đến nội dung được giao giải quyết)./. 

  Nơi nhận: 
- UBND Tỉnh (b/c); 
- Thanh tra Tỉnh;  
- Ban tiếp công dân Tỉnh; 
- TT Thành uỷ;  
- TT HĐNDTP; 
- CT, PCT UBND TP; 
- VP Thành ủy; UBKT Thành ủy; 
- Ban CHQS thành phố; 
- Chi nhánh VPĐKĐĐ TP; 
- Các phòng, ban: QLĐT, TNMT, TT PTQĐ; Thanh 
tra TP, Đội QLTTĐT, Phòng Nội Vụ; Ban QLDA; 
- UBND các phường, xã; 
- Trang thông tin điện tử TP; 
- Ban Tiếp công dân TP (niêm yết); 
- PCVP+CVXD+TCD; 
- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 

Trần Đức Thọ 
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