
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

 

Số: 144/TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tràng Định, ngày 18 tháng 7 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 11 tháng 7 năm 2022 
 
 

 

Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 11tháng 7 năm 2022tại Trụ sở 

Tiếp công dân huyện Tràng Định, đồng chí Vũ Đức Thiện - Chủ tịch UBND 

huyện đã chủ trì tiếp công dân định kỳ theo quy định. Tham dự tiếp công dân có: 

1. Ông Nông Đình Công, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy. 

2. Ông Lộc Văn Thịnh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện. 

3. Ông Ma Đại Dương, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện. 

4. Ông Hoàng Ngọc Hưng, Chánh Thanh tra huyện. 

5. Ông Chu Tuấn Doanh, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. 

6. Ông Chu Đức Thuận, Giám đốc Chi nhánh VPĐK đất đai huyện. 

7. Bà Hoàng Thị Len, Trưởng Phòng Tư pháp huyện. 

8. Ông Nguyễn Như Bình, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện. 

9. Ông Nông Việt Vinh, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện. 

10. Bà Nông Thị Kim Oanh, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện. 

11. Ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện.  

12. Ông Hướng Duy Tùng, Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND, 

Trưởng Ban Tiếp công dânhuyện; 

13. Bà Đinh Thị Khiếu, Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện, 

phụ trách công tác tiếp công dân thường xuyên. 

I. KẾT QUẢ CHUNG 

Trong ngày, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện đã tiếp 04 lượt công dân đến 

kiến nghị, phản ánh, đề bạt nguyện vọng.  

II. KẾT QUẢ TIẾP TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ 

1. Bà Đường Thị Năm, địa chỉ: Trạm truyền giống huyện Tràng Định 

tại số nhà 46, đường Thanh Niên, Khu 4, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng 

Định, tỉnh Lạng Sơn, trình bày: Từ năm 1991 đến năm 2001 bà công tác tại 

Trạm Thú y huyện, từ năm 2002 đến năm 2018 bà chuyển công tác đến Trạm 

Truyền giống huyện, thời gian công tác được 27 năm. Kiến nghị cơ quan có 

thẩm quyền xem xét, giải quyết cho bà được hưởng chế độ hưu trí, cụ thể theo 

nội dung bà trình bày trong đơn kiến nghị ngày 26/5/2022 do Ban Tiếp công 
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dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển đến 

UBND huyện Tràng Định xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.  

Kết luận: Giao Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với phòng Nội vụ, 

phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bảo hiểm xã hội, Công an huyện 

và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh hồ sơ giải quyết vụ việc 

của bà Đường Thị Năm. Tham mưu trả lời bà theo quy định và báo cáo 

UBND huyện kết quả thực hiện trước ngày 25/7/2022.  

2. Ông Đường Thanh Bình, trú tại thôn Cốc Phát, xã Đại Đồng, huyện 

Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, trình bày: Đất của gia đình ông nằm trong dự án 

xây dựng Bến xe Thất Khê. Gia đình đã nhận tiền tạm ứng với Công ty 

TNHH MTV Thanh Hằng. Nhưng đến nay, đã hơn ba năm dự án không thực 

thi. Kiến nghị UBND huyện giải thích cho ông rõ việc thực hiện Dự án xây 

dựng Bến xe Thất Khê, đồng thời xem xét cho gia đình trả lại tiền tạm ứng và 

lấy lại đất ruộng đã bị thu hồi để gia đình canh tác. 

Kết luận:  

Dự án Bến xe Thất Khê đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án tại Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 23/12/2017. Dự  án  

do Công ty TNHH MTV Thương mại Thanh Hằng làm chủ đầu tư, đã thực hiện  

xong bước kiểm đếm, họp thống nhất phương án bồi thường và thông báo thu 

hồi đất, niêm yết công khai phương án bồi thường. Tuy nhiên, ngày 15/5/2019, 

nhà đầu tư có Công văn gửi UBND huyện Tràng Định về việc đầu tư dự án Bến 

xe Thất Khê: Do dự toán chi phí bỏ ra đầu tư vào bến xe với thời gian là 30 năm 

thì nhà đầu tư không thu lại được vốn đã bỏ ra, đề nghị UBND huyện Tràng 

Định và các ban ngành liên quan tạo điều kiện cho thời gian đầu tư lên 50 năm 

và chấp thuận việc đăng ký quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư các lô đất đã mua 

trước khi có dự án. Ngày 16/6/2019, UBND huyện có Báo cáo số 210/BC-

UBND về việc nhà đầu tư xin dừng không thực hiện đầu tư dự án Bến xe Thất 

Khê, huyện Tràng Định gửi UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ngày 

13/8/2020, Đoàn kiểm tra của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn và phòng 

chuyên môn UBND huyện đã đến trụ sở của nhà đầu tư và kiểm tra hiện trường 

dự án. Qua kiểm tra, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 175/TB-

SKHĐT ngày 25/8/2020, trong đó đề nghị Công ty TNHH MTV Thương mại 

Thanh Hằng có văn bản chính thức gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, khẳng định: 

Có tiếp tục thực hiện dự án hoặc không tiếp tục triển khai thực hiện dự án. Ngày 

24/11/2020, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1394/UBND-KT&HT đề 

nghị nhà đầu tư thực hiện Thông báo số 175/TB-SKHĐT ngày 25/8/2020 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư. Dự án Bến xe Thất Khê đã được các cơ quan có thẩm 

quyền báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét dừng không thực hiện đầu tư dự án.  

3. Ông Hoàng Trường Phúc, trú tại thôn Cắp Kẻ, xã Đại Đồng, huyện 

Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, trình bày:  

- Đề nghị cấp ủy, UBND huyện tôn trọng số liệu lịch sử để lại với số 

liệu chứng cứ số 10 năm 1986, tờ bản đồ số 11 của xã Đại Đồng có 1 thửa đất 
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số 886 của ông Nông Quốc Sơn thôn Khòn Cà diện tích là 1764 m2. Thửa đất 

tại trang số 399 của ông Lương Tuấn Khanh, thôn Pò Bó tại thời điểm. Đến 

năm 1992 chuyển nhượng cho gia đình ông Lương Văn Phong (thửa đất 399 

cạnh đường cái 4A có diện tích là 574 m2) của huyện sổ sách thừa thiếu của 

cả 2 thửa đất trong khu vực. Đề nghị UBND huyện trong thẩm quyền của 

mình yêu cầu ông Lâm trả lại phần đất mà ông cùng gia đình chiếm đoạt của 

gia đình ông Phong để huyện giao đất cho ông Phong. 

- Đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện xem xét giải quyết việc lấn chiếm 

đất công tại khu vực mương nước làng Cắp Kẻ theo nội dung Thông báo số 

160/TB-UBND ngày 28/10/2020 của UBND huyện thông báo Kết luận của 

đồng chí Hoàng Như Bách - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với 

ông Hoàng Trường Phúc.  

Kết luận:  

- Nội dung ông Hoàng Trường Phúc kiến nghị liên quan đến vụ việc 

tranh chấp đất đai giữa gia đình ông Lương Văn Phong với gia đình bà Bế Thị 

Thanh đã được UBND huyện xem xét, giải quyết, trả lời và hướng dẫn ông 

nhiều lần, đề nghị ông gửi đơn đến Tòa án nhân dân huyện để được xem xét, 

giải quyết theo thẩm quyền.  

Giao Thanh tra huyện kiểm tra, xác minh kết quả tiếp công dân ngày 

26/8/2021 của đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Đại Đồng theo Thông báo số 11-TT/ĐU ngày 27/8/2021 về kết quả tiếp công 

dân ngày 26/8/2021, báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện trước ngày 

25/7/2022. 

- Nội dung ông Hoàng Trường Phúc kiến nghị việc lấn chiếm đất công 

tại khu vực mương nước thôn Cắp Kẻ. UBND huyện đã giao cơ quan chuyên 

môn kiểm tra, xác minh, đo đạc thực tế ngày 05/6/2020. Qua đo đạc xác định tại 

thực địa đối chiếu với các hồ sơ cho thấy gia đình ông Hoàng Trường Phúc đã 

lấn chiếm đất công (đường dân sinh xuống làng, xây dựng mương thoát nước 

đường Hoàng Văn Thụ) diện tích là 59 m2, phần diện tích này hiện nay gia đình 

đã xây dựng tường gạch ba banh, nhà cấp 4 sát bờ mương thủy lợi; gia đình ông 

Triệu Văn Hồ lấn chiếm mương thủy lợi, miệng cống thoát, đất chân ta luy tiếp 

giáp vỉa hè đường Quốc lộ 4A đã được nhà nước thu hồi đất và bồi thường, xây 

tường rào bằng gạch ba banh và quây hàng rào sắt mắt cáo với tổng diện tích là 

92,4 m2 (trong đó: đất ta ly đường 31,8 m2; mương thủy lợi, miệng cống là 60,6 

m2). Ông Hoàng Trường Phúc không nhất trí với kết quả đo đạc ngày 05/6/2020 

của tổ công tác huyện do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đo trực tiếp, đề 

nghị ông thuê, mời đơn vị có chức năng đến để đo đạc xác định phần đất gia 

đình cho rằng chưa chính xác. 

Giao UBND xã Đại Đồng tuyên truyền vận động gia đình ông Hoàng 

Trường Phúc và ông Triệu Văn Hồ tự tháo dỡ các công trình đã xây dựng trên 

đất lấn chiếm trái phép, xem xét xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp 

luật. Báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện trong tháng 7 năm 2022. 
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4. Ông Đường Văn Thăng, trú tại thôn Nà Nghiều, xã Đại Đồng, 

huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, trình bày: Gia đình ông thực hiện thủ tục 

chuyển đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ bìa cũ sang bìa mới, hồ sơ 

đã nộp cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Tuy nhiên đến nay gia đình 

chưa nhận được kết quả giải quyết. Kiến nghị UBND huyện xem xét, giải 

quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đề nghị của gia đình.  

Kết luận: Giao UBND xã Đại Đồng kiểm tra, làm rõ nội dung kiến 

nghị của ông Đường Văn Thăng, báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện 

(qua Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai)trước ngày 25/7/2022.Trên cơ sở 

báo cáo của UBND xã Đại Đồng, đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đaixem xét, tham mưu trả lời ông Đường Văn Thăng theo quy định, báo cáo 

UBND huyện kết quả thực hiện trong tháng 7 năm 2022.  

Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định thông báo kết quả tiếp công dân định 

kỳ ngày 11 tháng 7 năm 2022 đến các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, thực 

hiện theo thẩm quyền./. 
 

 

 

 

Nơi nhận:  
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy;                            (B/c) 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy; 

- Văn phòng Huyện uỷ,  

- Hội Nông dân huyện; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

- Các đơn vị: NV, NN&PTNT, TN-MT, KT-HT, Tư pháp, 

Thanh tra; Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Bảo 

hiểm xã hội, Công an huyện; 

- Chánh, các Phó Chánh VP HĐND&UBND huyện; 

- UBND xã Đại Đồng; 

- Các ông, bà: Đường Thị Năm, Đường Thanh Bình, Hoàng 

Trường Phúc; Đường Văn Thăng;  

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hướng Duy Tùng 
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