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Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 10/01/2020, tại Trụ sở Tiếp công 

dân UBND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hoàng Mạnh Cường - Phó 

Chủ tịch UBND huyện - chủ trì tiếp công dân (được Chủ tịch UBND huyện ủy 

quyền tại Thông báo số 02/TB-UBND ngày 09/01/2020 của UBND huyện); cùng 

tham dự tiếp công dân có: 

1. Ông Đào Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng 

ban Tiếp công dân huyện; 

2. Bà Hoàng Hải Yến, Chánh Thanh tra huyện kiêm phụ trách Phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện; 

3. Ông La Văn Tùng, Trưởng phòng Tư pháp huyện; 

4. Ông Nguyễn Hữu Trung, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị huyện; 

5. Bà Nông Thị Kim Quy, Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

6. Bà Lương Thị Thu Hằng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam huyện; 

7. Bà Vũ Thu Hà, Chuyên viên Thanh tra kiêm Chuyên viên Ban Tiếp công 

dân: Thư ký; 

I. KẾT QUẢ CHUNG: 

Trong ngày đã tiếp 03 lượt/03 công dân đến kiến nghị, đề đạt nguyện vọng;   

II. KẾT QUẢ TIẾP CỤ THỂ NHƯ SAU: 

1. Bà Ngô Mỹ Dâng, trú tại thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc 

Nội dung: Đề nghị khẩn trương giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho gia đình Bà đối với 03 lô đất tái định cư của hộ ông Vương Viết 

Thịnh (chồng Bà) do bị ảnh hưởng bởi dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn. 

Sau khi nghe công dân trình bày và ý kiến của các thành phần tham gia, Chủ 

tọa kết luận như sau: 

Ngày 09/01/2020, phòng Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình gửi 

UBND huyện về việc đề nghị giao 03 lô đất tái định cư của hộ ông Vương Viết 

Thịnh cho gia đình Bà. UBND huyện sẽ xem xét, ban hành Quyết định giao đất 

cho gia đình Bà sau khi có Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Cao Lộc. 

2. Ông Phạm Văn Trung, trú tại thôn Nà Hỏ, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc 

Nội dung: Đề nghị bàn giao lại số tài sản (gồm bàn ghế, giường, tủ...) bị tạm 

giữ hôm cưỡng chế cho gia đình Ông. Nếu có tài sản bị hỏng, đề nghị UBND 

huyện mua mới cho gia đình Ông hoặc trả tiền cho gia đình Ông. 
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Sau khi nghe công dân trình bày và ý kiến của các thành phần tham gia, Chủ 

tọa kết luận như sau: 

Tài sản tạm giữ trong quá trình cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trật tụ 

xây dựng là của Công ty TNHH MTV Tâm Trung Lạng Sơn nên không thể bàn 

giao cho gia đình ông Phạm Văn Trung. Việc ông Trung đề nghị UBND huyện 

mua mới cho gia đình Ông hoặc trả tiền cho gia đình Ông nếu có tài sản bị hư hỏng 

thì hiện tại chưa có quy định về việc này nên không thể thực hiện được. UBND 

huyện đề nghị Công ty TNHH MTV Tâm Trung Lạng Sơn nhận lại tài sản, nếu 

Công ty không nhận thì UBND huyện sẽ xử lý tài sản theo quy định của pháp luật. 

3. Bà Nông Thị Hôn, trú tại thôn Tồng Han, xã Tân Thành, huyện Cao Lộc 

Nội dung: Đề nghị xem xét, giải quyết việc xây dựng tường bao của Nhà văn 

hóa xã Tân Thành chắn cửa phụ và cửa sổ của gia đình Bà, đề nghị xây dựng tường 

bao với độ cao hợp lý. 

Sau khi nghe công dân trình bày và ý kiến của các thành phần tham gia, Chủ 

tọa kết luận như sau: 

Do đây là nội dung phát sinh đột xuất, bà Nông Thị Hôn chưa đăng ký trước 

nên UBND huyện chưa thể trả lời bà Hôn trong buổi tiếp công dân và sẽ ghi nhận 

ý kiến của Bà để xem xét. Trước đó, vào ngày 09/01/2020, bà Hôn cũng đã có đơn 

gửi UBND huyện về cùng nội dung nên UBND huyện sẽ xem xét, giao cơ quan 

chuyên môn kiểm tra, xác minh, tham mưu giải quyết theo quy định. 

UBND huyện thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ để các phòng, đơn vị 

liên quan biết, thực hiện./.  

(Thông báo này được niêm yết công khai tại Trụ sở tiếp công dân và công 

bố trên Trang thông tin điện tử của huyện) 

 
 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                                     
- Như Thành phần; 

- Ban TCD tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UBMTQTVN huyện; 

- Công an huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Phòng TN&MT, TP, TC-KH huyện;  

- CPVP; 

- Ban TCD huyện;  

- Đội QLTTĐT huyện; 

- Công dân; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
Đào Anh Tuấn 
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