
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN LÃNG 

 

Số: 27/TB-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Văn Lãng, ngày 07 tháng 01 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 05/01/2022 

 

 Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 05/01/2022 tại Trụ sở Tiếp công 

dân huyện; ông Bế Văn Nhớ - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì tiếp công dân 

theo sự uỷ quyền của Chủ tịch UBND huyện tại Giấy uỷ quyền số 10/GUQ-

UBND ngày 05/01/2022. Tham dự tiếp công dân gồm có:  

 1. Bà Đường Thị Xuyến - Phó chủ tịch HĐND huyện; 

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

3. Ông Hứa Văn Tư - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Chánh Thanh tra 

huyện; 

4. Bế Văn Kiên - Chánh Văn phòng Huyện ủy; 

5. Ông Lô Văn Hậu - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, 

Trưởng ban Tiếp công dân huyện; 

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

7. Ông Đỗ Minh Tuấn - Trưởng Phòng KTHT huyện; 

8. Ông Đinh Tiến Mạnh - Phó Giám đốc CN VPĐKĐĐ huyện; 

9. Ông Hoàng Văn Kim - Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị huyện. 

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

I. KẾT QUẢ CHUNG  

Trong ngày đã tiếp 09 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh, đề đạt 

nguyện v ng thuộc các xã Hoàng Việt, Thụy Hùng, Tân Mỹ, thị trấn Na Sầm. 

II. KẾT QUẢ TIẾP CỤ THỂ 

1. Bà Lương Thị Hằng, khu 8, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng. 

Nội dung trình bày: Đề nghị xem xét chuyển mục đích sử dụng đất và tiền 

chuyển mục đích sử dụng đất. 

Kết luận: Giao chi nhánh Văn phòng đăng kí đất đai hướng dẫn bà thực hiện 

các nội dung đề xuất. 

2. Bà Trinh Thị Xôi, khu 1, thị trấn Na Sầm và bà Lê Thị Lý khu 4, thị trấn 

Na Sầm, huyện Văn Lãng. 

Nội dung trình bày: Phản ánh không đồng ý về việc di chuyển các hộ kinh 

doanh tại chợ cũ (có cả kinh doanh tại lề đường, hè phố chợ Na Sầm) xuống kinh 
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doanh tại sân vận động trong các ngày thường, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của 

người dân. Đồng ý di chuyển xuống sân vận động vào các ngày chợ phiên. 

Kết luận: Việc di chuyển các hộ kinh doanh tại chợ cũ chủ yếu là các hộ 

đang kinh doanh tại lòng đường, vỉa hè các tuyến đường nội thị thị trấn Na Sầm 

xuống kinh doanh tại sân vận động là chủ trương chung của huyện, đề nghị các hộ 

kinh doanh nghiêm túc chủ trương trên nhằm đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan 

đô thị và vệ sinh môi trường và trên cơ sở các quy định của nhà nước; các hộ kinh 

doanh có đơn đề ngày 27/12/2021 gửi đến UBND huyện, UBND huyện đã giao 

cho các cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết để trả lời vụ việc bằng văn bản 

gửi đến các hộ kinh doanh. 

3. Bà Triệu Minh Đào, khu 1, 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: Nội dung của bà đang được Thanh tra huyện thụ lý giải quyết. 

4. Bà Vy Thị Đằng, thôn Nà Tềnh, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng. 

Nội dung trình bày: Trao đổi về vụ việc tranh chấp đất đai, nay đã gửi Tòa 

án nhân dân, mong muốn UBND huyện trợ giúp về pháp lý. 

Kết luận: Hướng dẫn bà làm đúng theo các quy định của pháp luật. 

5. Bà Hoàng Thị Tuyết, thôn Bản Tả, xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng. 

Nội dung trình bày: Phản ánh việc xác định ranh giới đất giữa gia đình và 

hộ ông Bế Văn Báo. 

Kết luận: Giao UBND xã Thụy Hùng chủ trì phối hợp với Phòng Tài 

nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng kí đất đai, Kiểm lâm huyện 

xem xét, giải quyết theo quy định. Trường hợp giải quyết không thành hướng dẫn 

các bên gửi đơn đến Tòa án nhân dân. 

6. Bà Hoàng Thị Sinh, thôn Hợp Nhất, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng. 

Nội dung trình bày: Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối 

với thửa đất tại thôn Hợp nhất, xã Tân Mỹ (gần hang chui). 

Kết luận: Giao UBND xã Tân Mỹ chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên 

và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng kí đất đai xem xét tiếp nhận hồ sơ, hoàn 

tất các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình, kiểm tra xác 

minh việc nổ mìn làm nứt nhà trước khi cấp giấy, hướng dẫn bà Hoàng Thị Sinh 

cam kết chuyển đổi mục đích sử dụng đất sau khi được cấp GCNQSD đất. 

7. Ông Hà Trung Sáy, khu 4, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng. 

Nội dung trình bày: Phản ánh việc thi công cống rãnh nước qua nhà ông 

không được hợp lý. 
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Kết luận: Tiếp thu ý kiến của ông, giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì 

phối hợp với UBND thị trấn Na Sầm kiểm tra, đề xuất phương án giải quyết. 

8. Bà Phùng Thị Giáp, khu 1, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng. 

Nội dung trình bày: Phản ánh việc di chuyển các hộ kinh doanh tại lòng 

đường, hè phố chợ Na Sầm xuống kinh doanh tại sân vận động ảnh hưởng đến 

công việc bán hàng của bà, bà đề nghị được bán hàng tại vị trí cũ, trên sân chợ, 

cách đường 3m trong thời gian từ nay đến Tết nguyên đán để giảm bớt khó khăn 

rồi sau đó mới chấp hành theo quy định. 

Kết luận: Tiếp thu ý kiến phản ánh, mong muốn, nguyện v ng của bà. 

Việc di chuyển các hộ kinh doanh tại chợ cũ chủ yếu là các hộ đang kinh 

doanh tại lòng đường, vỉa hè các tuyến đường nội thị thị trấn Na Sầm xuống kinh 

doanh tại sân vận động là chủ trương chung của huyện, đề nghị Bà và các hộ kinh 

doanh nghiêm túc chủ trương trên nhằm đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô 

thị và vệ sinh môi trường và trên cơ sở các quy định của nhà nước. 

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; 

- Đội QLTTĐT huyện; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- CPVP; 

- UBND xã Hoàng Việt, Thụy Hùng, Tân Mỹ, 

thị trấn Na Sầm; 

- Các công dân đã tiếp nêu trên; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

                                                                                                                              

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

 

 

Lô Văn Hậu 
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