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       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TB-UBND       Cao Lộc, ngày          tháng  02  năm 2022  

 

THÔNG BÁO 
Kết quả tiếp công dân định kỳ cuối tháng 02/2022 

của Chủ tịch UBND huyện 

 

Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND huyện, ngày 23/02/2022, 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 huyện, 

Trưởng Ban Tiếp công dân; 

2. Bà Đào Thị Thanh Mai, Chánh Thanh tra huyện; 

3. Bà Hoàng Hải Yến, Trưởng phòng Tư pháp huyện; 

4. Ông Dương Công Vĩnh, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

5. Bà Đỗ Thị Hiền, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

6. Ông Hoàng Đức Huân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

7. Ông La Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Hợp Thành; 

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

I. KẾT QUẢ CHUNG: 

Trong ngày đã tiếp 01 lượt/01 công dân đến kiến nghị, đề đạt nguyện vọng. 

II. KẾT QUẢ TIẾP CỤ THỂ NHƯ SAU: 

Ông Nông Sỹ Vân, trú tại thôn Pò Tang, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc 

Nội dung:  

- Đề nghị UBND huyện hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00480 

đã cấp cho Ông và Giấy chứng nhận số 00488 đã cấp cho ông Triệu Cương vì Ông 

không có đơn xin cấp Giấy chứng nhận nhưng tại sao lại năm 2004 UBND huyện 

lại cấp Giấy chứng nhận số 00480 cho Ông và sau đó bán cho ông Triệu Cương, 

trình tự cấp Giấy chứng nhận cho Ông không đúng và Hợp đồng chuyển nhượng 

giữa Ông và ông Cương không có ngày, tháng; 

- Đề nghị UBND huyện bồi thường cho Ông do đập Rọ Soong và con đường 

dẫn vào đập xây dựng trên đất của Ông, phá cây cối của Ông. 

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

tọa kết luận như sau: 

Các nội dung ông Nông Sỹ Vân đề nghị đều đã được Chủ tịch UBND huyện 
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giải quyết tại Quyết định số 3443/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 về việc giải quyết 

khiếu nại của ông Nông Sỹ Vân (lần đầu), Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết tại 

Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 về việc giải quyết khiếu nại của ông 

Nông Sỹ Vân (lần hai), hết thẩm quyền. Ông Vân cũng không cung cấp thêm được 

tài liệu gì mới ngoài những tài liệu đã cung cấp cho UBND huyện trong quá trình 

giải quyết khiếu nại lần đầu của Ông. Mặt khác, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã 

có Bản án số 08/2021/DS-ST ngày 12/5/2021 về việc tranh chấp quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất, yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản, yêu cầu hủy 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, yêu cầu chấm dứt hành vi khai thác tài sản 

(nhựa thông) trên đất và yêu cầu thanh toán tiền trong đó có một phần nội dung 

ông Vân đang thắc mắc, đề nghị giải quyết. Hiện nay, Tòa án nhân dân cấp cao 

đang thực hiện thủ tục xét xử phúc thẩm vụ án, do đó UBND huyện đề nghị ông 

Vân tiếp tục thực hiện các thủ tục tại Tòa án nhân dân cấp cao để được xem xét, 

giải quyết theo quy định của pháp luật và chấm dứt việc khiếu nại, kiến nghị kéo 

dài tại các cơ quan hành chính. 

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

liên quan biết./.  

(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 Nội chính TU; 

- Văn phòng Đoàn ĐHQH và HĐND tỉnh; 

- Ban TCD tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UBMTQTVN huyện; 

- Công an huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- CPVP; 

- Ban TCD huyện;  

- Công dân; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT (VTH). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Đào Anh Tuấn 
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