
  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN LÃNG 

 

Số: 929/TB-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Văn Lãng, ngày 24 tháng 12 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 20/12/2021 

 

 Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 20/12/2021 tại Trụ sở Tiếp công 

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

công dân 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. Bà Nguyễn Thị Tám - Trưởng Ban Pháp chế huyện; 

2. Ông Lô Văn Hậu - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

Trưởng ban Tiếp công dân huyện; 

3. Ông Tô Đức Lộc - Phó Chánh Thanh tra huyện; 

4. Ông Hoàng Dương Tuấn - Trưởng Phòng TNMT huyện; 

5. Ông Triệu Ng c Cương - Chuyên viên VP HĐND&UBND huyện. 

I. KẾT QUẢ CHUNG  

Trong ngày đã tiếp 04 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh, đề đạt 

nguyện v ng thuộc các xã Tân Thanh, Bắc Việt, 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: Các cơ quan chức năng đã tiến hành đo đạc, xác định 

ranh giới giao đất cho ông theo Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 29/9/2017, 

hiện nay còn khu đất phía sau chưa được phân giới cắm mốc đề nghị cơ quan chức 

năng xem xét, giải quyết. 

Kết luận: Phần đất phát sinh phía sau có liên quan tranh chấp với ông 

Hoàng Văn Đạo, cả hai bên đều chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, để 

nghị ông thực hiện theo trình tự thủ tục, làm đơn gửi đến UBND xã Tân Thanh để 

được xem xét, giải quyết theo quy định. 

2. Ông Nguyễn Đình Lâm, khu 2, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng. 

Nội dung trình bày: Phản ánh Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo 

Nguyên không thực hiện giải quyết, xử lý theo biên bản đã thỏa thuận về việc thực 

hiện khắc phục, bồi thường thiệt hại do mưa lớn, đất đá trôi lấp ao và hoa màu của 

gia đình ông, ông đã có nhiều lần làm việc, đề xuất nhưng đến nay vẫn chưa được 

giải quyết. 

Kết luận: Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Công 

an huyện, UBND xã Bắc Hùng, Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên, 

ông Nguyễn Đình Lâm, các cơ quan, đơn vị liên quan, tham mưu tổ chức h p xem 

xét, giải quyết vụ việc, thực hiện xong trước ngày 05/01/2022. 
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3. Bà Vũ Kim Hương, số nhà 64, khu 2, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng. 

Nội dung trình bày: Đề nghị cơ quan nhà nước xem xét, bố trí giao đất vị 

trí khác cho gia đình tại thị trấn Na Sầm tương ứng với phần diện tích đất 226,0m² 

năm 1985 đã thu hồi để xây dựng Rạp chiếu bóng hoặc bồi thường về đất cho gia 

đình. 

Kết luận: UBND huyện đã có văn bản Số 103/UBND-TNMT ngày 

11/06/2021 để trả lời về nội dung đề nghị xem xét giao đất hoặc đền bù cho gia 

đình. Việc năm 1985, UBND huyện thu hồi đất để xây dựng Rạp chiếu bóng với 

diện tích 1.250,0m², trong đó gia đình bà Vũ Kim Hương bị thu hồi diện tích 

226,0m² và trên đất không có tài sản (nhà cửa, công trình xây dựng khác), nên 

không lập thủ tục bồi thường và sau đó đã được UBND huyên xem xét cấp đất làm 

nhà ở theo quy định; như vậy nội dung bà đề nghị là không có cơ sở xem xét, giải 

quyết. Nếu bà chưa đồng ý với nội dung văn bản Số 103/UBND-TNMT ngày 

11/06/2021 của UBND huyện Văn Lãng đề nghị bà làm đơn khiếu nại văn bản 

trên. 

4. Bà Hoàng Thị Thơm, thôn Kéo Van, xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng. 

Nội dung trình bày: Phản ánh chưa được giải quyết việc thực hiện theo bản 

án số 17/QĐ-THA ngày 05/10/2011 của Chi cục trưởng Chị cục thi hành án dân sự 

huyện Văn Lãng. 

Kết luận: UBND xã Bắc Việt đang trong quá trình xem xét, giải quyết, đề 

nghị UBND xã Bắc Việt phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự huyện khẩn 

trương thực hiện, giải quyết theo đúng các quy định của pháp luật. 

Giao Ban Tiếp công dân huyện chủ động theo dõi, đôn đốc các đơn 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 cơ quan, đơn 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, TP, VHTT; 

- CNVP ĐKĐĐ huyện; 

- Chi cục THADS huyện; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- CPVP; 

- UBND xã Tân Thanh, Bắc Việt, TT Na Sầm; 

- Ông Hoàng Minh Đại, ông Nguyễn Đình 

Lâm, bà Vũ Kim Hương, bà Hoàng Thị Thơm; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

                                                                                                                              

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

 

 

Lô Văn Hậu 
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