
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 
 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-UBND       Cao Lộc, ngày        tháng  10  năm 2020  

       THÔNG BÁO 
Kết quả tiếp công dân định kỳ cuối tháng 10/2020 

 

Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 23/10/2020, tại Trụ sở Tiếp công 

dân UBND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch 

UBND huyện đã chủ trì tiếp công dân; 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: Đào Thị Thanh Mai, Phó Chánh Thanh tra phụ trách Thanh tra huyện; 

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

4. Ông: Trần Quốc Chính, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

5. Ông: Nguyễn Thanh Nguyên, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 

6. Ông: Hà Đức Huân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam huyện; 

7. Bà: Vũ Thu Hà, Chuyên viên Tiếp công dân - Thư ký. 

I. KẾT QUẢ CHUNG: 

Trong ngày đã tiếp 02 lượt/04 công dân đến kiến nghị, đề đạt nguyện vọng;   

II. KẾT QUẢ TIẾP CỤ THỂ NHƯ SAU: 

1. Ông Phạm Gia Hoan, trú tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, 

huyện Lộc Bình và bà Vi Thị Thanh, trú tại số nhà 327, đường Trần Đăng Ninh, 

phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn (ông Hoan được bà Vi Thị Thanh, 

bà Âu Thị Thơm, trú tại khu Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng và bà Hoàng Thị 

Tròn, trú tại khối 1, thị trấn Cao Lộc ủy quyền) 

Nội dung:  

- Đề nghị xem xét, giải quyết việc giao đất tái định cư cho hộ ông Vy Sảy Dùng; 

- Đề nghị nêu rõ quá trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối 

với hộ bà Âu Thị Thơm để thực hiện dự án Bến xe và Trạm trung chuyển hành 

khách quốc tế, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khu vực Cửa khẩu Quốc tế 

Hữu Nghị; 

- Đề nghị xem xét, giải quyết việc giao đất tái định cư cho hộ bà Hoàng Thị Tròn; 

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

tọa kết luận như sau: 

- Đối với nội dung thứ nhất: Giao phòng Tài nguyên và Môi trường tham 

mưu UBND huyện văn bản trả lời bà Vi Thị Thanh, giải quyết dứt điểm trước ngày 
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31/10/2020; 

- Đối với nội dung thứ hai: Hiện nay UBND huyện chưa có Quyết định thu hồi 

đất đối với hộ bà Âu Thị Thơm để thực hiện dự án Bến xe và Trạm trung chuyển hành 

khách quốc tế, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khu vực Cửa khẩu Quốc tế 

Hữu Nghị mà mới chỉ có Thông báo thu hồi đất. Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư đối với hộ bà Thơm nói riêng và các hộ gia đình, cá nhân khác nói 

chung sẽ được UBND huyện thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; 

- Đối với nội dung thứ ba: Hiện tại UBND huyện chưa thể thực hiện việc 

giao tái định cư cho gia đình bà Hoàng Thị Tròn do quỹ đất tái định cư trên địa bàn 

thị trấn Cao Lộc hoặc xung quanh địa bàn thị trấn Cao Lộc không có. Khi có quỹ 

đất tái định cư trên địa bàn thị trấn Cao Lộc hoặc xung quanh địa bàn thị trấn Cao 

Lộc, hoặc nếu bà Tròn đồng ý nhận đất tái định cư tại khu tái định cư Hoàng Văn 

Thụ thì UBND huyện sẽ ưu tiên xem xét giải quyết cho gia đình Bà (Nội dung này 

đã được UBND huyện trả lời ông Hoan tại Công văn số 2093/UBND-VP ngày 

27/8/2020 và được Chủ tịch UBND huyện trả lời Ông tại các buổi tiếp công dân 

định kỳ cuối tháng 7/2020 và đầu tháng 8/2020). 

2. Ông Hoàng Tuấn Trang, trú tại khu Ga, thị trấn Đồng Đăng, huyện 

Cao Lộc và bà Vi Thị Hà, trú tại tổ 4, khu Ga, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao 

Lộc (ông Trang được bà Vi Thị Hà ủy quyền) 

 Nội dung: Đề nghị khẩn trương giải quyết đơn khiếu nại của ông Hoàng 

Tuấn Trang và đơn khiếu nại của bà Vi Thị Hà. 

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

tọa kết luận như sau: 

Giao Thanh tra tham mưu Chủ tịch UBND huyện giải quyết đơn khiếu nại 

của ông Hoàng Tuấn Trang và đơn khiếu nại của bà Vi Thị Hà đảm bảo theo các 

quy định của pháp luật. 

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 huyện; 

- TTPTQĐ; 

- CPVP; 

- Ban TCD huyện;  

- Công dân; 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
Đào Anh Tuấn 
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- Lưu: VT.  
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