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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết luận của Đồng chí Vi Nông Trường, Chủ tịch UBND huyện
tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 30/3/2022
Thực hiện Quy chế tiếp công dân ban hành kèm theo Quyết định số
4358/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng, tỉnh
Lạng Sơn. Ngày 30/3/2022 tại trụ sở Ban Tiếp Công dân huyện Chi Lăng,
đồng chí Vi Nông Trường, Chủ tịch UBND huyện chủ trì tiếp công dân định
kỳ tháng 3 năm 2022. Tham dự tiếp Công dân gồm có: ông Nguyễn Hùng
Mạnh - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; bà Phạm Thị Hương Thảo - Phó
Trưởng phòng Nội vụ; bà Lăng Thu Hiền - Phó Trưởng phòng Nội vụ; ông
Nghiêm Xuân Thành - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; ông
Hoàng Đình Hiệp - Phó Chánh Thanh tra huyện; ông Lê Quang Toàn - Phó
Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; bà Nguyễn Thị Hiền - Phó Giám
đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện; ông Triệu Văn Thanh - Chủ
tịch UBND thị trấn Chi Lăng và ông Đường Lê Thi - Chuyên viên Văn phòng
HĐND và UBND huyện.
I. Kết quả chung
Trong ngày, đã tiếp các ông, bà: Vy Văn Trường - Hiệu trưởng Trường
THCS xã Vân Thủy; bà Hoàng Thu Hiền - Giáo viên Trường THCS xã Vân
Thủy (Địa chỉ: 66/104, đường Lê Đại Hành, phưởng Đông Kinh, thành phố
Lạng Sơn) làm việc theo Giấy mời số 49/GM-UBND ngày 28/3/2022 của
UBND huyện Chi Lăng để xem xét giải quyết đơn của bà Hoàng Thu Hiền đã
gửi đến UBND huyện Chi Lăng ngày 06/01/2022; Nguyễn Trung Hà, trú tại khu
Chiến Thắng, thị trấn Chi Lăng đề nghị giải quyết hồ sơ đất đai; Lương Thị
Liễu, trú tại khu Trung Thịnh, thị trấn Chi Lăng đề nghị xem xét, tạo điều kiện
cho gia đình được bố trí đất tái định cư hoặc cho phép xây nhà tại thửa đất số
143, 144 tờ bản đồ số 91 thị trấn Chi Lăng, do gia đình bị thu hồi đất ở, đất nông
nghiệp bởi dự án Đường vành đai khu công nghiệp Đồng Bành, hiện nay đang
gặp rất nhiều khó khăn về nhà ở.
II. Sau khi nghe công dân trình bày ý kiến, nguyện vọng; báo cáo
của các cơ quan chuyên môn; trao đổi, phân tích, thảo luận giữa các
thành phần tham dự đồng chí Vi Nông Trường, Chủ tịch UBND huyện
kết luận như sau:
2.1. Đối với vụ việc tại Trường THCS xã Vân Thủy:
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Việc thực hiện kỷ luật đối với bà Hoàng Thu Hiền, giáo viên Trường
THCS xã Vân Thủy do vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình
(sinh con thứ 3) và việc không tặng danh hiệu thi đua Lao động tiên tiến
trong hai (02) năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021 cho bà Hoàng Thu Hiền là
đúng quy định.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện kỷ luật đối với bà Hoàng Thu
Hiền, Trường THCS xã Vân Thủy đã để xảy ra sai sót về ban hành quyết
định kỷ luật, trình tự thủ tục xử lý kỷ luật chưa đảm bảo theo quy định tại
Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020, có dấu hiệu mất đoàn kết
nội bộ nhà trường. Việc xét tặng danh hiệu Lao động tiến tiến năm học 2019
- 2020 cho bà Hoàng Thu Hiền, Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện chưa
đảm bảo quy định tại Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của
Bộ Nội vụ và Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện
Chi Lăng ban hành kèm theo Quyết định số 4051/QĐ-UBND ngày
21/11/2018 của UBND huyện Chi Lăng.
UBND huyện Chi Lăng yêu cầu:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức kiểm điểm làm rõ trách
nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện quy trình xét
danh hiệu thi đua năm học 2019 - 2020.
- Trường THCS xã Vân Thủy nghiêm túc rút kinh nghiệm, thực hiện
kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc
thực hiện quy trình xử lý kỷ luật đối với bà Hoàng Thu Hiền.
Thực hiện xong trước ngày 15/4/2022.
Giao Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện văn bản trả lời đơn
ngày 06/01/2022 của bà Hoàng Thu Hiền, giải quyết vụ việc đúng quy định.
2.2. Đối với ông Nguyễn Trung Hà:
Giao Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện theo chức năng
quyền hạn và nhiệm vụ đã giao tiếp tục chủ trì phối hợp cùng Thanh tra
huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND thị trấn Chi Lăng
tham mưu văn bản trả lời công dân xong trong ngày 01/4/2022 trên cơ sở
căn cứ các quy định pháp luật (chú ý cơ sở pháp lý tại Điều 7 Nghị định số
38/2000/NĐ-CP; Bảng giá đất kèm theo Quyết định số 300/QĐ-UB ngày
06/3/1998 của UBND tỉnh Lạng Sơn).
Giao UBND thị trấn Chi Lăng chủ trì chịu trách nhiệm về kết quả xác
minh thời điểm, nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đối với thửa đất nêu trong đơn
của ông Nguyễn Trung Hà, hoàn thành xác minh báo cáo trước ngày 02/4/2022.
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chịu trách nhiệm hướng dẫn về chuyên
môn nghiệp vụ khi nhận được đề nghị của UBND thị trấn Chi Lăng.
Đề nghị các cơ quan đơn vị khẩn trương thực hiện tiếp các thủ tục tiếp
theo để đảm bảo quyền và lợi ích của người sử dụng đất.
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2.3. Đối với bà Lương Thị Liễu:
Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với Trung Tâm
phát triển quỹ đất huyện, UBND thị trấn Chi Lăng thực hiện kiểm tra, rà
soát xem xét điều kiện bố trí đất tái định cư hoặc xem xét vị trí xây nhà ở đảm
bảo theo quy định, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện giải quyết đúng quy
định pháp luật, trả lời công dân trước ngày 15/4/2022.
UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các cá nhân liên quan
thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận nêu trên./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (BC);
- Thanh tra tỉnh (BC);
- Ban Tiếp công dân tỉnh (BC);
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện (BC);
- CT, PCT UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện;
- Thanh tra huyện;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Chi Nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Phòng Nội vụ huyện;
- Trung tâm phát triển quỹ đất;
- UBND thị trấn Chi Lăng;
- Trường THCS xã Vân Thủy;
- Ban Tiếp Công dân huyện;
- Các ông bà: Hoàng Thu Hiền; Nguyễn Trung Hà;
Lương Thị Liễu;
- Lưu: VT, BTCD.

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

Trần Đức Trung

