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Số:         /TB-UBND       Cao Lộc, ngày        tháng  01  năm 2021  

       THÔNG BÁO 
Kết quả tiếp công dân định kỳ đầu tháng 01/2021 

 

Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 11/01/2021, 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, Chánh 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 Hoàng Văn Cương, Chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

huyện; 

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

I. KẾT QUẢ CHUNG: 

Trong ngày đã tiếp 02 lượt/03 công dân đến kiến nghị, đề đạt nguyện vọng;   

II. KẾT QUẢ TIẾP CỤ THỂ NHƯ SAU: 

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

Cao Lộc (được các ông, bà Lục Pạc Sìn, Đinh Như Chấn, Nông Văn Chiến, 

Nông Ký Toàn, Đồng Hữu Dũng, Hoàng Kim Vy ủy quyền) 

Nội dung: Đề nghị khẩn trương giải quyết các đơn kiến nghị của các ông, bà 

Lục Pạc Sìn, Đinh Như Chấn, Nông Văn Chiến, Nông Ký Toàn, Đồng Hữu Dũng, 

Hoàng Kim Vy. 

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

tọa kết luận như sau: 

Liên quan đến nội dung trên, ngày 17/9/2020 UBND huyện đã ban hành các 

văn bản số 2276/UBND-VP, 2277/UBND-VP, 2278/UBND-VP, 2279/UBND-VP, 

2280/UBND-VP, 2281/UBND-VP giao phòng Tài nguyên và Môi trường tham 

mưu giải quyết, báo cáo kết quả trước ngày 31/10/2020. Tuy nhiên, đến nay 

UBND huyện chưa nhận được báo cáo kết quả thực hiện của phòng Tài nguyên và 

Môi trường. UBND huyện yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương 

xác minh củng cố hồ sơ, tham mưu UBND huyện giải quyết theo quy định. 

2. Bà Vi Thị Thanh, trú tại số nhà 327, đường Trần Đăng Ninh, phường 
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Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn và ông Phạm Gia Hoan, trú tại khu Phiêng 

Quăn, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình  

Nội dung:  

- Đề nghị xem xét, giải quyết việc giao đất đối với lô đất tái định cư của hộ ông 

Vy Sảy Dùng; 

- Đề nghị trả lời về kết quả xác định mốc giới khu đất tại khu Kéo Kham, thị 

trấn Đồng Đăng của Bà để Bà lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

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: Phòng Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 

Thông báo số 12/TB-TNMT ngày 07/01/2021 về việc hủy kết quả bốc thăm giao 

đất tái định cư tại Biên bản ngày 30/5/2017. UBND huyện giao phòng Tài nguyên 

và Môi trường tiếp tục tham mưu tổ chức bốc thăm và giao đất theo quy định của 

pháp luật; 

- Đối với nội dung thứ hai: Sau khi nhận được Công văn số 3087/UBND-

TNMT ngày 17/12/2020 của UBND huyện về việc đề nghị xác định tính pháp lý 

của sản phẩm trích đo, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 

41/STNMT-QLĐĐ ngày 11/01/2021 đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm 

tra, đo đạc lập bản Trích đo địa chính dự án Trạm cấp phát xăng dầu và kho vật tư 

tổng hợp. Sau khi có kết quả phúc đáp của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND 

huyện sẽ tiếp tục xem xét, giải quyết vụ việc theo 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; 

- CPVP; 

- Ban TCD huyện;  

- Công dân; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
Đào Anh Tuấn 

 

 

 


		2021-01-18T14:02:25+0700


		2021-01-18T15:21:58+0700


		2021-01-18T15:21:58+0700


		2021-01-18T15:21:58+0700




