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THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 05/11/2021 

 

 Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 05/11/2021 tại Trụ sở Tiếp công 

dân huyện; buổi sáng ông Bế Văn Nhớ - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì theo 

uỷ quyền tại Văn bản số 2879/GUQ-UBND ngày 03/11/2021; 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 Nguyễn Văn Trường - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; 

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

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

4. Ông Bế Văn Kiên - Chánh VP Huyện ủy; 

5. Bà Đặng Thị Hường - Phó Chánh VP HĐND&UBND huyện; 

6. Ông Nông Mạnh Cường - Chuyên viên UBMTTQVN huyện; 

7. Bà Chu Quý Tưởng - Chuyên viên Phòng TNMT; 

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

I. KẾT QUẢ CHUNG  

Trong ngày đã tiếp 04 lượt công dân đến kiến nghị, đề đạt nguyện v ng 

thuộc các xã Gia Miễn, Hoàng Văn Thụ, thị trấn Na Sầm. 

II. KẾT QUẢ TIẾP CỤ THỂ 

1. Bà Triệu Minh Đào, Khu I, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng. 

Nội dung trình bày: Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét việc bồi 

thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng kè bờ sông Na Sầm và 

đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình. 

Kết luận: UBND huyện chỉ đạo các c  quan, đ n vị liên quan hướng dẫn 

công dân cụ thể các nội dung đề nghị và cung cấp các tài liệu, hồ s  liên quan; chỉ 

đạo rà soát, xác minh làm rõ các các nội dung mà công dân đề nghị; xem xét lại 

toàn bộ quy trình, thủ tục, hồ s  vụ việc đảm bảo đúng quy định của pháp luật; 

khẩn trư ng giải quyết dứt điểm vụ việc và trả lời công dân, đồng thời báo cáo kết 

quả giải quyết gửi Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện theo đúng quy định. 

Hoàn thành trước 30/11/2021. 

2. Ông Lý Xuân Hòa, thôn Phai Nà, xã Gia Miễn, huyện Văn Lãng. 
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Nội dung trình bày: Hỏi về việc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị 

thu hồi đã lâu nhưng đến nay chưa được trả lại. Đề nghị xem xét giải quyết tranh 

chấp đất đai. 

Kết luận: Về việc trả lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hướng dẫn 

ông đến UBND xã Gia Miễn để được xem xét, giải quyết. 

Về việc giải quyết 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 Tòa 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 hướng 

dẫn ông gửi đ n đến Tòa án nhân dân huyện Văn Lãng để được xem xét, giải 

quyết theo thẩm quyền quy định. 

3. Ông Triệu Văn Béng, thôn Quyết Thắng, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn 

Lãng. 

Nội dung trình bày: Đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình ông 

Triệu Văn Béng với gia đình bà Nông Thị Th i, tranh chấp đất đai giữa gia đình 

ông Triệu Văn Béng với gia đình bà Phùng Thị Xít. 

Kết luận: Thửa đất tranh chấp có Giấy CNQSDĐ của hộ ông Tạ Văn Ca 

(bố của ông Tạ Văn Lanh), do gia đình ông Tạ Văn Lanh không ở tại địa phư ng, 

nên có giao cho bà Nông Thị Th i hàng năm chăm sóc và thu hoạch các cây trên 

thửa đất. Để giải quyết vụ việc ông cần làm đ n đề nghị giải quyết chiếm đất gửi 

đến UBND xã Hoàng Văn Thụ để được xem xét, giải quyết. 

Đối với vụ việc tranh chấp đất đai với gia đình bà Phùng Thị Xít, 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 Tòa 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 hướng dẫn ông gửi đ n đến Tòa án nhân dân huyện 

Văn Lãng để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền quy định 

4. Bà Trịnh Thị Xôi, Khu I, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng. 

Nội dung trình bày: Phản ánh việc UBND thị trấn Na Sầm đi dẹp chợ Na 

Sầm, dồn dân vào chợ mới, khi thực hiện không có thông báo trước cho nhân dân 

được biết, còn gây nhiều bức xúc cho nhân dân. 

Kết luận: Việc di chuyển các hộ kinh doanh tại chợ Na Sầm xuống vị trí 

chợ mới tại sân vận động là để giảm thiểu tình trạng ách tắc giao thông tại khu vực 

chợ cũ, đảm bảo an toàn giao thông cho tuyến đường đi qua chợ, chợ mới được quy 

hoạch quy củ tập trung, mỹ quan đô thị được cải thiện. Các hộ chuyển xuống vị trí 
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mới đều được mời h p để thông báo và bốc thăm vị trí tại khu vực chợ mới. Giao 

UBND thị trấn Na Sầm chủ trì phối hợp với các c  quan liên quan tham mưu cho 

UBND huyện xem xét, giải quyết đ n đề ngày 05/11/2021 của bà Trịnh Thị Xôi 

theo quy định, báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện. 

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 Huyện ủy; 

- 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 Gia Miễn, Hoàng Văn Thụ, tt Na 

Sầm; 

- Bà Triệu Minh Đào, ông Lý Xuân Hòa, ông 

Triệu Văn Béng, bà Trịnh Thị Xôi; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

                                                                                                                              

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Thị Hường 
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