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THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 20/10/2021 

 

 Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 20/10/2021 tại Trụ sở Tiếp công 

dân huyện; Buổi sáng ông Bế Văn Nhớ, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì tiếp 

công dân định kỳ theo sự ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện; buổi chiều ông 

Lê Tuấn Minh, Chủ tịch UBND huyện chủ trì tiếp công dân định kỳ; Tham dự 

tiếp công dân gồm có:  

1. Ông Hứa Văn Tư - Chủ nhiệm UBKT, Chánh Thanh tra huyện; 

2. Bà Phù Thị Bích Thuận - Phó Chủ tịch UBMTTQ VN huyện; 

3. Bà Nguyễn Thị Tám - Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện; 

3. Ông Lô Văn Hậu - Phó Chánh VP HĐND&UBND huyện, Trưởng ban 

Tiếp công dân huyện; 

4. Ông Hoàng Dư ng Tuấn - Phó Trưởng Ph ng TNMT huyện; 

5. Ông Đinh Tiến Mạnh - Phó Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện; 

6. Ông Triệu Ng c Cư ng - Chuyên viên VP HĐND&UBND huyện. 

I. KẾT QUẢ CHUNG  

Trong ngày đã tiếp 05 lượt công dân đến kiến nghị, đề đạt nguyện v ng 

thuộc các xã Tân Thanh, Hoàng Việt, Hoàng Văn Thụ, Hội Hoan, thị trấn Na 

Sầm. 

II. KẾT QUẢ TIẾP CỤ THỂ 

1. Ông Hoàng Minh Đại, thôn Bản Thẩu, xã Tân Thanh, huyện Văn 

Lãng. 

Nội dung trình bày: Để xuất c  quan chức năng xem xét, giải quyết đ n và 

bản án đã gửi UBND huyện. T a án nhân dân tỉnh Lạng S n xét sử bác đ n khởi 

kiện của ông Hoàng Văn Đạo, công nhận Quyết định số 2462/QĐ-UBND của 

UBND huyện Văn Lãng là đúng pháp luật và có hiệu lực pháp luật. Nay Hộ ông 

Hoàng Thế Vinh (em trai ông Hoàng Văn Đạo) dỡ nhà xây nhà có thể sẽ bất chấp 

xây lấn chiếm, từ sự việc trình báo trên đề nghị có UBND huyện có biện pháp 

không để xảy ra rắc dối khó lường. 

Kết luận: UBND huyện đã sắp xếp lịch làm việc. Giao Ph ng TNMT tham 

mưu cho UBND huyện giải quyết vụ việc hoàn thành xong trong tháng 10. 
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2. Bà Vy Thị Đằng, thôn Nà Tềnh, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng. 

Nội dung trình bày: Đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai giữa bà với 

ông Hoàng Văn Vẫn tại thửa đất số 191, 192 tờ bản đồ số 68, thôn Nà Tềnh, xã 

Hoàng Việt, huyện Văn Lãng. 

Kết luận: UBND huyện đã có văn bản trả lởi gửi đến bà. Do đó vụ việc 

tranh chấp đất đai thuộc trường hợp có GCN giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy 

định tại khoản 4 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013, nên thẩm quyền giải quyết thuộc 

T a án nhân dân (theo khoản 1 Điều 203 Luật Đất đai năm 2013; Điều 26, Điều 39 

Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015). Để giải quyết dứt điểm vụ việc tranh chấp đất 

đai giữa hai bên gia đình, UBND huyện Văn Lãng trả lại hồ s  và hướng dẫn bà Vy 

Thị Đằng gửi đ n đến T a án nhân dân huyện Văn Lãng để được xem xét, giải 

quyết theo thẩm quyền. 

3. Bà Thân Thị Nghĩa, thôn Bó Chầu, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng. 

Nội dung trình bày: Đề nghị xem xét Quyết định số 120/QĐ-XPVPHC 

ngày 20/10/2021 của UBND xã Hoàng Văn Thụ, Quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực đất đai đới với hộ gia đình ông Vy Văn Tiến đã thực hiện hành 

vi vi phạm hành chính, chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. Bà mong 

muốn được giảm mức xử phạt vi phạm hành chính do gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn, chồng là thư ng binh hạng 3/4. 

Kết luận: Giao Ph ng TNMT hướng dẫn địa chính xã Hoàng Văn Thụ thực 

hiện đúng các quy định trong việc xử phạt vi phạm hành chính. 

4. Bà Triệu Minh Đào, khu I, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng. 

Nội dung trình bày: Đề xuất giải quyết đ n đã gửi, khiếu nại Văn bản số 

108/UBND-TNMT ngày 17/6/2021 của UBND huyện Văn Lãng về việc trả lời 

đ n của bà do căn cứ vào Quyết định số 2364/QĐ-UBND ngày 31/10/2002 của 

UBND tỉnh Lạng S n, Văn bản số 59/CV-UBND ngày 22/01/2009 và Văn bản số 

319/UBND-TNMT ngày 15/4/2009 của UBND huyện Văn Lãng là không có c  

sở, không đúng quy định của pháp luật. 

Kết luận: UBND huyện đã có thông báo số 610/TB-UBND ngày 

06/10/2021 về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu. Trong thời gian Thanh tra 

huyện đang thụ lý đề nghị bà chờ kết quả giải quyết. 

5. Bà Linh Thị Phương, thôn Bản Mjằng, xã Hội Hoan, huyện Văn Lãng. 

Nội dung trình bày: Xin trích đo thửa đất số 1028 tờ bản đồ số 01, tại thôn 

Bản Mjằng, xã Hội Hoan để thực hiện thủ tục Đăng ký cấp GCN QSDĐ. 

Kết luận: Hướng dẫn bà đến liên hệ Chi nhánh Văn ph ng đăng ký đất đai 

huyện để được hướng dẫn giải quyết. 
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Giao Ban Tiếp công dân huyện chủ động theo dõi, đôn đốc các đ n vị 

thực hiện, kịp thời báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND huyện. 

UBND huyện Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ để các c  quan, đ n vị 

liên quan biết, thực hiện theo thẩm quyền./. 

 

Nơi nhận:     
- Ban Tiếp công dân tỉnh;  

- Thanh tra tỉnh;  

- TT HĐND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Phòng: TNMT, KTHT, VHTT, VPĐKĐĐ; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- CPVP; 

- UBND xã Tân Thanh, Hoàng Việt, Hoàng 

Văn Thụ, Hội Hoan, tt Na Sầm; 

- Ông Hoàng Minh Đại, bà Vy Thị Đằng,  

bà Thân Thị Nghĩa, bà Triệu Minh Đào,  

bà Linh Thị Phư ng; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

                                                                                                                              

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Lô Văn Hậu 
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