
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN VĂN QUAN 

Số:            /TB-UBND 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Văn Quan, ngày        tháng 5 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 12 tháng 5 năm 2021 

Thực hiện Quy chế tiếp công dân; ngày 12/5/2021  tại Trụ sở Tiếp công dân, 

đồng chí Lương Mai Tú - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì tiếp công dân định kỳ, 

tham dự tiếp công dân có các đơn vị liên quan: 

I. KẾT QUẢ CHUNG 

Trong ngày 12/5/2021, đã tiếp 05 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh, đề 

đạt nguyện vọng. 

II. KẾT QUẢ TIẾP TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ 

1. Ông Vy Văn Mặm, trú tại thôn Tây A, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn: đề nghị giải quyết tranh chấp đất rừng giữa gia đình ông với gia 

đình ông Linh Văn Coóc (đã mất) có con gái là Linh Thị Bích.  

Kết luận: sau khi lắng nghe ý kiến của công dân và xem xét hồ sơ vụ việc, 

đồng chí Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau: 

- Vụ việc đã có kết quả giải quyết là Quyết định số 2368/QĐ-UBND ngày 

29/9/2011 của UBND huyện Văn Quan về việc giải quyết đơn đề nghị giải quyết 

tranh chấp đất đai của ông Vy Văn Mặm với ông Linh văn Coóc thường trú tại 

thôn Tây A, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. 

- Tại Điều 2, Quyết định số 2368 nêu rõ “không đồng ý với quyết định này 

sau 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định các bên tranh chấp có thể gửi đơn 

đến Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn để được giải quyết hoặc khởi kiện vụ án hành 

chính tại Tòa án nhân dân huyện Văn Quan theo quy định của pháp luật. Tại thời 

điểm đó gia đình ông Mặm không tiếp tục có đơn, đến nay gia đình ông Vy Văn 

Mặm đề nghị xem xét, giải quyết lại việc tranh chấp đất là không có cơ sở, hết thời 

hiệu xem xét lại quyết định. 

- Đề nghị gia đình ông Mặm thực hiện theo đúng quyết định số 2368/QĐ-

UBND ngày 29/9/2011 và không tiếp tục làm đơn gửi các cấp.  

2. Ông Nông Văn Ký trú tại thôn Bản Thượng, xã Liên Hội, huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn: có đơn đề nghị gửi UBND tỉnh Lạng Sơn, UBND huyện Văn Quan  

với các nội dung: 

- Đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình ông với gia đình ông 

Hoàng Văn Báo tại thôn Bản Thượng, xã Liên Hội, huyện Văn Quan.  
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- Xác định thực địa thửa đất được cấp cho tôi là vị trí nào, có trùng với vị trí 

thửa đất hiện tại tôi đang quản lý và tranh chấp với ông Hoàng Văn Báo địa chỉ Pàn 

Nà Áng, thôn Bản Thượng, xã Liên Hội huyện Văn Quan không? 

Kết luận: sau khi tiếp nhận đơn đề nghị của ông, UBND huyện đã giao cơ 

quan chuyên môn tham mưu xem xét, giải quyết. Tại buổi tiếp dân ngày hôm nay, sau 

khi lắng nghe ý kiến của ông Nông Văn Ký và xem xét hồ sơ liên quan. Chủ tịch 

UBND huyện có ý kiến như sau: 

- Nội dung đơn ông trình bày, UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh thực địa và trả 

lời cụ thể bằng văn bản.  

- Qua kiểm tra hồ sơ giao quyền quản lý sử dụng rừng và đất trồng rừng cho 

gia đình ông Ký không thuộc phạm vi đang tranh chấp với ông Hoàng Văn Báo.  

- Đối với thửa đất ông Nông Văn Ký đang tranh chấp với ông Hoàng Văn 

Báo thuộc thôn Bản Pát, xã Bình La, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn nằm ngoài địa 

giới hành chính huyện Văn Quan nên không thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND huyện Văn Quan. 

- UBND huyện sẽ có văn bản trả lời ông với các nội dung ông đề nghị nêu 

trong đơn.  

3. Bà Triệu Thị Slin trú tại thôn Tùng Tày, xã Tràng Phái, huyện Văn 

Quan, tỉnh Lạng Sơn: đề nghị xem xét lại diện tích trong sổ đỏ cơ quan có thẩm 

quyền đã cấp cho gia đình bà ? 

Kết luận: sau khi lắng nghe ý kiến của công dân, đồng chí Chủ tịch UBND 

huyện có ý kiến như sau: vụ việc tranh chấp đất đai giữa gia đình bà với gia đình 

ông Triệu Văn Lượng đã được Tòa án nhân dân huyện Văn Quan giải quyết và đã 

ban hành bản án. Việc gia đình thắc mắc diện tích được cấp trong sổ đỏ hơn 5.000 

m2 sau khi tranh chấp được giải quyết còn hơn 1.000 m2 là không có cơ sở xem xét 

giải quyết. UBND huyện thực hiện theo kết luận tại bản án của Tòa án; đề nghị gia 

đình bà Slin đến UBND xã Tràng Phái để được hướng dẫn làm thủ tục cấp lại 

GCN QSDĐ theo đúng diện tích trong kết luận bản án.  

4. Ông Nông Văn Thắng: trú tại phố Đức Hinh II thị trấn Văn Quan, huyện 

Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn: đề nghị UBND huyện xem xét giao mở rộng diện tích 

đường vào của hộ gia đình (thêm 1,4m đất ngoài phần 2,5m huyện đã giao cho gia 

đình) để làm đường vào nhà tại phố Đức Hinh II thị trấn Văn Quan. 

Kết luận: sau khi lắng nghe ý kiến của ông Nông Văn Thắng, đồng chí Chủ 

tịch UBND huyện có ý kiến: Các cơ quan chuyên môn huyện đã làm việc rất cụ thể 

với gia đình, đã xem xét tính toán phù hợp phạm vi ranh giới đất đảm bảo đường 
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vào của gia đình qua khu đất giao thông cũ thuận tiện, không bị chia cắt khu đất 

hiện nay huyện đang tính phương án đấu giá. Vì vậy đề nghị gia đình thực hiện 

theo đúng nội dung đã thống nhất trước đó và quản lý tốt phần đất 2,5 m huyện 

giao để làm đường giao thông đi vào gia đình.  

5. Bà Hoàng Thị Vị: trú tại thôn Nà Bản, xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn. Đề nghị nội dung: về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình 

bà với gia đình các anh trai (Hoàng Văn Đường, Hoàng Văn Dương) đang được Tòa 

án nhân dân huyện Văn Quan thụ lý. Tuy nhiên bà là người tàn tật, không có sức khỏe 

lao động nên việc nộp án phí gặp khó khăn đề nghị UBND huyện xem xét giúp đỡ tạo 

điều kiện cho bà. 

Kết luận: Sau khi lắng nghe ý kiến của bà Hoàng Thị Vị, đồng chí Chủ tịch 

UBND huyện có trả lời như sau: vụ việc tranh chấp đất đai của bà với các anh trai 

đang được Tòa án nhân dân huyện thụ lý giải quyết. Nếu bà có khó khăn về án phí do 

bản thân là người tàn tật, đề nghị bà có ý kiến với Tòa án nhân dân huyện Văn Quan 

để được xem xét, trả lời cụ thể. 

 UBND huyện thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ để các cơ quan, đơn 

vị liên quan biết và thực hiện; đề nghị các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ báo 

cáo kết quả giải quyết cho UBND huyện, Ban Tiếp công dân huyện. 

(Thông báo này được công bố công khai tại Trụ sở Tiếp công dân và Trang 

Thông tin điện tử của huyện, địa chỉ: http://www.vanquan.langson.gov.vn)./. 

 
 

Nơi nhận:  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Thanh tra tỉnh; Báo cáo 

- Ban TCD tỉnh; 

- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện;                                                                                                                                                                                                                                                     
- CT, các PCT UBND huyện;                                                                                                                                                  

- CVP, các PCVP HĐND&UBND huyện;  

- Ủy ban MTTQ huyện;  

- Hội Nông dân;  

- Cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện;                                                  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Ông Vy Văn Mặm; 

- Ông Nông Văn Ký; 

- Bà Triệu Thị Slin; 

- Ông Nông Văn Thắng; 

- Bà Hoàng Thị Vị; 

- Lưu: VT.. 

 

 

 

 

 

 

 
Dương Thị Hồng Minh 

 
 

 

 

 


