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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Vi Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện  

tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 30/7/2018 
 

Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND huyện; 

Ngày 30/7/2018, được sự ủy quyền tiếp công dân định kỳ của đồng chí 
Chủ tịch UBND huyện tại văn bản số 86/GUQ-UBND ngày 27/7/2018, đồng chí 
Vi Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì tiếp công dân định kỳ của 
UBND huyện. Tham dự cùng tiếp công dân gồm có các ông, bà sau: 

- Ông Hoàng Văn Éng,   Chánh Thanh tra huyện; 

- Bà Hoàng Thu Hường,    Phó Chánh Thanh tra huyện; 

- Ông Hoàng Đình Hiệp,   Phó Trưởng phòng TN&MT huyện; 

- Ông Hoàng Nghĩa Thực,  Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND 
huyện, kiêm Trưởng Ban Tiếp công dân; 

- Ông Đường Lê Thi, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

I. Trong ngày đồng chí Vi Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện 
đã tiếp 02 lượt công dân đến phản ánh, đề nghị gồm: 

1. Ông Lành Văn Mười, trú tại thôn Ba Đàn, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng. 

2. Bà Vi Thị Tuyên, trú tại khối 5, phường Đông Kinh, thành phố Lạng 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

II. Nội dung 

1. Ông Lành Văn Mười phản ánh, đề nghị 02 nội dung:  

- Hỏi tiến độ giải quyết vụ việc ông Nông Văn Hải và ông Hứa Văn Vạn, 
trú tại thôn Ba Đàn, xã Chi Lăng xây dựng công trình, vật kiến trúc và trồng cây 
lấn chiếm đường dân sinh; vụ việc trên đã được các cơ quan có thẩm quyền giải 
quyết nhiều lần nhưng chưa dứt điểm. 

- Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất đối với hai thửa đất gia đình ông đang sử dụng. 

Sau khi thảo luận, phân tích, giải thích các nội dung liên quan đến 
phản ánh, đề nghị của ông Lành Văn Mười, đồng chí Vi Quang Trung, Phó 
Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

- Việc ông Nông Văn Hải xây dựng công trình, vật kiến trúc lấn chiếm 
đường dân sinh: Sau khi phân tích, giải thích ông Lành Văn Mười đã kiến nghị 
nhiều lần và các cơ quan chức năng đã giải quyết nhưng chưa dứt điểm; qua 
phân tích, giải thích ông Lành Văn Mười đã nhất trí và không đề nghị gia đình 
ông Nông Văn Hải phá dỡ công trình nhà ở kiên cố lấn chiếm đường dân sinh; 
ông đề nghị gia đình ông Nông Văn Hải tháo dỡ phần móng đầu tuyến đường, 
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bờ rào cây cúc tần và đề nghị nhà nước hỗ trợ xi măng để đổ bê tông tuyến 
đường dân sinh tại thôn Ba Đàn, xã Chi Lăng đường đến nhà ông. 

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với Phòng 
Kinh tế và Hạ tầng, UBND xã Chi Lăng và các cơ quan liên quan tham mưu 
UBND huyện xem xét giải quyết; thời gian xong trước ngày 31/8/2018. 

- Việc ông Hứa Văn Vạn trồng cây lấn chiếm đường dân sinh:  

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp UBND xã 
Chi Lăng và các cơ quan liên quan tham mưu UBND huyện xem xét giải quyết; 
thời gian xong trước ngày 31/8/2018. 

- Việc ông đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất đối với hai thửa đất gia đình ông đang sử dụng:  

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp UBND xã 
Chi Lăng và các cơ quan liên quan hướng dẫn ông Lành Văn Mười lập các thủ 
tục, hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của 
pháp luật; thời gian xong trước ngày 31/8/2018. 

2. Bà Vi Thị Tuyên: Do ảnh hưởng bởi dự án đường Quốc lộ 1A giai 
đoạn năm 1997 - 2001 gia đình bà bị thu hồi đất đai để thực hiện dự án xây dựng 
Quốc lộ 1A mới đoạn quan thôn Làng Trung, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng; 
bà cho rằng Nhà nước đền bù cho gia đình bà thấp chưa thỏa đáng, hiện nay gia 
đình bà gặp rất nhiều khó khăn đề nghị Nhà nước xem xét hỗ trợ thêm kinh phí 
để gia đình bà ổn định cuộc sống. 

Sau khi thảo luận, phân tích xem xét các nội dung liên quan đến phản 
ánh, đề nghị của bà Vi Thị Tuyên, đồng chí Vi Quang Trung, Phó Chủ tịch 
UBND huyện kết luận như sau: 

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan liên quan kiểm tra lại hồ sơ đền bù đất đai của gia đình bà Vi Thị Tuyên 
giai đoạn 1997-2001 để xác định nội dung phản ánh và có căn cứ xem xét và trả 
lời công dân theo quy định của pháp luật. 

Trên đây là kết quả tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo UBND huyện Chi 
Lăng, ngày 30/7/2018./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (BC); 
- Thanh tra tỉnh (BC); 
- Ban Tiếp công dân tỉnh (BC); 
- TT HU, TT HĐND huyện (BC); 
- CT, PCT UBND huyện; 
- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 
- Thanh tra huyện; 
- Phòng TN&MT huyện; 
- Phòng KT&HT huyện; 
- UBND xã Chi Lăng; 
- Công dân; 
- Lưu: VT, BTCD. 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

 
  Hoàng Nghĩa Thực 
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