
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 2021  

 

THÔNG BÁO 
Kết quả tiếp công dân định kỳ đầutháng 10/2021 

 

Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 11/10/2021, 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: Hà Thanh Sơn, Chuyên viên phòng Tư pháp huyện; 

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

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

6. Ông: Hoàng Văn Cương, Chuyên viên 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 04lượt/05 công dân đến kiến nghị, đề đạt nguyện vọng. 

II. KẾT QUẢ TIẾP CỤ THỂ NHƯ SAU: 

1. Ông Hoàng Văn Hồng, trú tại tổ 5, khối 9, thị trấn Cao Lộc, huyện 

Cao Lộc 

Nội dung: Đề nghị xem xét, giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện thủ 

tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ông đối với diện tích đất tại khối 

9, thị trấn Cao Lộc (UBND thị trấn Cao Lộcđã có Báo cáo số 984/BC-UBND ngày 

12/8/2021 về nội dung này gửi UBND huyện). 

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

tọa kết luận như sau: 

Ông Hoàng Văn Hồng đang sử dụng đất tại thửa số 179, diện tích 382,4 m2, 

tờ bản đồ số 20, được đo tách từ thửa số 104, tờ Bản đồ địa chính số 13 thị trấn 

Cao Lộc, mục đích sử dụng là đất trồng cây hàng năm khác. Ông được quyền quản 

lý, sử dụng theo Bản án số 14/2017/DS-PT ngày 20/3/2017 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn, nguồn gốc đất là đất ông cha để lại. Hiện nay ông Hồng đang có 

đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất gửi UBND thị trấn Cao Lộc để cấp Giấy chứng nhận quyền 
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sử dụng đất cho Ông. Tuy nhiên quá trình xem xét hồ sơ cho thấy ông Hoàng Văn 

Hồng không phải là đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có thu nhập ổn 

định từ sản xuất nông nghiệp (do ông Hồng là cán bộ nghỉ hưu) do đó UBND thị 

trấn hiện đang vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho ông Hoàng Văn Hồng. 

Căn cứ khoản 5, Điều 20 củaNghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai: “5. Hộ gia 

đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định vào mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp 

từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là 

đất không có tranh chấp thì được công nhận quyền sử dụng đất như sau: 

a) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì được 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với 

diện tích đất đang sử dụng nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp 

quy định tại Điều 129 của Luật Đất đai; diện tích đất nông nghiệp còn lại (nếu có) 

phải chuyển sang thuê đất của Nhà nước; 

b) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp 

thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất theo hình thức thuê đất của Nhà nước đối với diện tích đất 

đang sử dụng; thời hạn thuê đất được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 

126 và Khoản 4 Điều 210 của Luật Đất đai;” 

Việc xác định cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được thực hiện theo 

quy định tại khoản 2, Điều 3 củaThông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 

ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết 

thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn 

thi hành Luật Đất đai, cụ thể như sau: 

“2. Các căn cứ để xác định cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp: 

a) Đang sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao, cho thuê, công 

nhận quyền sử dụng đất; do nhận chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, 

nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; đang sử dụng đất nông nghiệp mà chưa 

được Nhà nước công nhận; 

b) Không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên; đối tượng đã 

nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội; 

c) Có nguồn thu nhập thường xuyên từ sản xuất nông nghiệp trên diện tích 

đất đang sử dụng quy định tại Điểm a Khoản này, kể cả trường hợp không có thu 

nhập thường xuyên vì lý do thiên tai, thảm họa môi trường, hỏa hoạn, dịch bệnh; 

d) Trường hợp giao đất nông nghiệp cho cá nhân theo quy định tại Điều 54 

của Luật đất đai, đăng ký nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất 

trồng lúa của cá nhân thì chỉ căn cứ quy định tại Điểm b Khoản này.” 

Trách nhiệm thực hiện việc xác nhận cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp 
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thuộc về UBND cấp xã theo quy định tại khoản 4, Điều 3 của Thông tư số 

33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017. Do đó, UBND huyện yêu cầu UBND thị 

trấn Cao Lộc xem xét lại hồ sơ, căn cứ vào các quy định nêu trên để tiếp tục xem 

xét việc thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân. 

2. Ông Vi Văn Hào, trú tại thôn Pá Phiêng, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc 

Nội dung: Đề nghị không thu hồi đất của gia đình Ông tại khu Dây Thép, thị 

trấn Đồng Đăng để thực hiện dự án Mở rộng Khu tái định cư Hoàng Văn Thụ. 

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

tọa kết luận như sau: 

Dự án Mở rộng Khu tái định cư Hoàng Văn Thụ đã được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 thuộc nhóm dự án thu 

hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia - công cộng do Hội đồng 

nhân dân tỉnh chấp thuận (tại các Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 

về danh mục dự án, công trình phải thu hồi đất năm 2015 huyện Cao Lộc và Nghị 

quyết số 29/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 về bổ sung danh mục các dự án phải thu 

hồi đất năm 2021). Việc thực hiện dự án đã được đưa vào Kế hoạch sử đụng đất 

năm 2021 của huyện Cao Lộc (được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 

1741/QĐ-UBND ngày 30/8/2021). Hiện tại dự án vẫn đang được thực hiện và 

UBND huyện đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu thực hiện lại quy 

trình thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định tại 

Điều 69 của Luật Đất đai năm 2013 đối với các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng 

bởi dự án trong đó có hộ gia đình ông Vi Văn Hào (vợ là bà Ngô Thị Nhị). Do đó, 

đề nghị của ông Vi Văn Hào là không có cơ sở xem xét, UBND huyện đề nghị gia 

đình chấp hành và sớm bàn giao mặt bằng để dự án thực hiện. 

3. Bà Vi Thị Thanh, trú tại số nhà 327, đường Trần Đăng Ninh, phường 

Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn vàông Phạm Gia Hoan, trú tại khu Phiêng 

Quăn, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình (được bà Vi Thị Thanh ủy quyền) 

Nội dung: Đề nghị giải quyết dứt điểm việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho Bà đối với lô đất tái định cư số 9 tại khu tái định cư Bệnh viện đa 

khoa của ông Vy Sảy Dùng. 

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

tọa kết luận như sau: 

UBND huyện đã cóCông văn số 2671/UBND-TNMT ngày 22/9/2021 xin ý 

kiến một số Sở, Ban, ngành về vụ việc. Đến nay một số cơ quan đã có ý kiến góp ý, 

một số cơ quan chưa có phản hồi. Sau khi có ý kiến phản hồi đầy đủ của các Sở, 

Ban, ngành, UBND huyện sẽ giải quyết dứt điểm vụ việc trong tháng 10/2021. 

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

huyện Lộc Bình (được ông Lành Tiến Ảnh, trú tại khối 10, thị trấn Cao Lộc 

ủy quyền) 

Nội dung: Đề nghị phê duyệt phương án tái định cư cho hộ ông Lành Tiến 

Ảnh do bị ảnh hưởng bởi dự án Xây dựng khu dân cư N20. 
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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: 

UBND huyện sẽ báo cáo trường hợp của ông Lành Tiến Ảnh gửi Sở Tài 

nguyên và Môi trường để đề nghị tổng hợp xin ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp Giải 

phóng mặt bằng tháng 10/2021 của UBND tỉnh. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của 

UBND tỉnh, UBND huyện sẽ tiếp tục xem xét, giải quyết vụ việc. 

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 Nội chính TU; 

- Ban TCD tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Huyệnủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- UBMTQTVN huyện; 

- Công an huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Phòng TN&MT, TPhuyện; 

- TTPTQĐ 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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