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Số:             /TB- HĐND  Lạng Sơn, ngày  20  tháng 9 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân ngày 16/9/2021 

của Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh Lạng Sơn 
_________________ 

 

Căn cứ khoản 2 Điều 107 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 

19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Thực hiện Lịch tiếp công dân số 660/TB-HĐND ngày 01/9/2021 của Chủ 

tịch HĐND tỉnh tháng 9/2021; được sự ủy nhiệm của Chủ tịch HĐND tỉnh (thông 

báo số 688/TB-HĐND ngày 14/9/2021), ngày 16/9/2021 đồng chí Đinh Hữu Học, Phó 

Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, 

kết quả như sau:    

I. THÀNH PHẦN THAM GIA TIẾP CÔNG DÂN  

1. Ông Đậu Trường An, Chánh Thanh tra tỉnh; 

2. Ông Bùi Văn Côi, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

3. Ông Vương Lê Hoàng, Phó trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh;  

4. Ông Dương Công Hiệp, Trưởng Ban Tiếp công dân của tỉnh; 

5. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

6. Ông Hoàng Văn Chiều, Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình; 

7. Ông Hoàng Văn Dậu, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh;  

8. Bà Vi Thị Thùy, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp; 

Tham gia phục vụ hoạt động tiếp công dân gồm có: 

9. Bà Hoàng Thị Hậu, Chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

10. Công chức Ban Tiếp công dân của tỉnh; công chức các cơ quan phối 

hợp tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh. 

II. KẾT QUẢ TIẾP TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ 

1. Ông Lưu Đình Nhương, trú tại nhà số 54, khu Hòa Bình, thị trấn Lộc 

Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn và ông Đặng Thành Tự, trú tại nhà số 33, 

khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (người 

được ông Lưu Đình Nhương ủy quyền, tại hợp đồng ủy quyền ghi ngày 

23/7/2021), cùng trình bày nội dung: 

- Đề nghị bồi thường 04 ngôi nhà bị cưỡng chế năm 1994, nay là đường nội 

thị và vỉa hè tiếp giáp tường rào của Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 
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- Đề nghị cấp Giấy chứng nhâṇ quyền sử duṇg đất và đền bù tài sản trên 

diện tích đất là 231m2 thuộc một phần thửa đất số 178, tờ bản đồ số 51, bản đồ thị 

trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. 

Kết luận: Nội dung đề nghị nêu trên của ông Lưu Đình Nhương đã được 

Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình giải quyết khiếu nại (lần đầu) tại Quyết định số 

4959/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 và Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại (lần 

hai) tại Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 17/01/2018.  

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Tổ Công tác được thành lập theo 

Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức 

rà soát lại toàn bộ vụ việc; tổ chức đối thoại với ông Lưu Đình Nhương (ngày 

10/01/2020 và ngày 21/7/2020). Kết quả kiểm tra, soát lại cho thấy các quyết 

định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình và của Chủ tịch 

UBND tỉnh là đúng quy định của pháp luật.  

Tại buổi tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Lưu Đình Nhương và 

ông Đặng Thành Tự (người được ông Nhương ủy quyền) không cung cấp được 

chứng cứ, tài liệu, nội dung, tình tiết mới làm thay đổi nội dung đã được giải quyết; 

vụ việc của ông Lưu Đình Nhương đã được các cơ quan hành chính các cấp xem 

xét, giải quyết bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; đề nghị 

ông Lưu Đình Nhương chấp hành các quyết định đã có hiệu lực pháp luật. 

Căn cứ khoản 3 Điều 9, Luật Tiếp công dân năm 2013 quy định những 

trường hợp được từ chối tiếp công dân, Chủ tịch HĐND tỉnh từ chối tiếp, không 

xem xét chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với nội dung 

khiếu nại nêu trên của ông Lưu Đình Nhương. 

2. Ông Đặng Thành Tự, trú tại nhà số 33, khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc 

Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (người được bà Phạm Thị Mai, khu Minh 

Khai, thi ̣trấn Lôc̣ Bình, huyện Lộc Bình ủy quyền), trình bày:  

Ông Đặng Thành Tự cho rằng việc UBND huyện Lộc Bình cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất (CNQSD) đất cho ông Bế Văn Quảng, bà Trịnh Thị Sợi 

năm 2019 (cấp lại) không đúng quy định của pháp luật. 

Kết luận: Nội dung đề nghị cấp Giấy CNQSD đất (cấp lại) cho ông Bế 

Văn Quảng, bà Trịnh Thị Sợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện Lộc Bình, 

UBND huyện đã khẳng định việc cấp Giấy CNQSD đất cho ông Quảng, bà Sợi 

(cấp lại) là bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Nội dung đã được UBND 

huyện Lộc Bình, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh có văn bản trả 

lời, hướng dẫn ông Đặng Thành Tự. Tại các kỳ tiếp công dân của tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh đã nhiều lần giải thích, hướng dẫn đối với ông Đặng Thành Tư.̣ 

Việc cấp Giấy CNQSD đất (cấp lại) cho ông Bế Văn Quảng, bà Trịnh Thị 

Sợi là bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật; 

đề nghị ông Đặng Thành Tự thực hiện theo hướng dẫn, chấp hành nghiêm các 

quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 
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Căn cứ khoản 3 Điều 9, Luật Tiếp công dân năm 2013 quy định những 

trường hợp được từ chối tiếp công dân, Chủ tịch HĐND tỉnh từ chối tiếp, không 

xem xét chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với nội dung 

khiếu nại nêu trên của bà Phạm Thị Mai và ông Đặng Thành Tự. 

Thường trực HĐND tỉnh thông báo kết quả tiếp công dân tháng 9/2021 của 

Chủ tịch HĐND tỉnh đến các cơ quan, tổ chức có liên quan, UBND huyện Lộc 

Bình biết để cùng phối hợp xem xét, giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công 

dân theo quy định của pháp luật. 

(Thông báo này được công bố công khai tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh 

và Trang Thông tin điện tử Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, địa chỉ: 

http://vphdnd.langson.gov.vn)./. 

 

Nơi nhận:                                                        
- Thường trực Tỉnh ủy (để B/c);  

- Thường trực HĐND tỉnh;                                                       

- UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh;   

- VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh;   

- Các Sở, ngành: Thanh tra, Tài nguyên và Môi 

trường, Tư pháp, Công an tỉnh; 

- Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình; 

- C, PVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;                                         

- Ban Tiếp công dân của tỉnh; 

- Phòng DNTT, đ/c Hậu DNTT; 

- Lưu: VT, Website Văn phòng. 

TL. THƯỜNG TRỰC HĐND 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 

 

 

 

Hoàng Thúy Duyên 
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