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THÔNG BÁO
Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2021
Thực hiện Quy chế tiếp công dân; ngày 12 và ngày 24/4/2021 (nếu trùng vào
ngày nghỉ, ngày lễ thì tiếp vào ngày kế tiếp) tại Trụ sở Tiếp công dân, đồng chí
Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì tiếp công dân định kỳ, tham dự tiếp
công dân có các cơ quan, đơn vị liên quan:
I. KẾT QUẢ CHUNG
Trong ngày 12/4/2021, không có lượt công dân nào đến kiến nghị, phản ánh,
đề đạt nguyện vọng.
Trong ngày 26/4/2021, đã tiếp 02 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh, đề
đạt nguyện vọng.
II. KẾT QUẢ TIẾP TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ
1. Bà Nông Thị Thiềm trú tại phố Minh Sơn, thị trấn Văn Quan, huyện Văn
Quan, tỉnh Lạng Sơn:
- Kiến nghị về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan.
- Kiến nghị việc ông Lý Văn Thực chặt cây hồi nhà bà Thiềm trên đất
đang tranh chấp (nhà bà Thiềm có sổ đỏ khu đất đó, nhà ông Thực cũng có sổ
đỏ khu đất đó).
Kết luận: sau khi lắng nghe ý kiến của bà Nông Thị Thiềm, ý kiến của Phó
Chủ tịch UBND thị trấn Văn Quan và các cơ quan chuyên môn. Đồng chí Chủ tịch
UBND huyện giao:
- Đối với nội dung thứ nhất, đề nghị UBND thị trấn Văn Quan hướng dẫn gia
đình làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Đề
nghị gia đình bà Nông Thị Thiềm thực hiện nộp phạt theo Quyết định số 991/QĐXPVPHC ngày 13/4/2021 và Quyết định số 992/QĐ-XPVPHC ngày 13/4/2021 của
UBND huyện Văn Quan về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
- Đối với nội dung thứ hai, đề nghị UBND thị trấn Văn Quan tiếp tục xử lý đơn
thư của gia đình bà Thiềm; thực hiện quy trình hòa giải tranh chấp đất đai theo quy
định của Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
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2. Ông Lý Văn Linh trú tại thôn Khòn Hẩu, xã Hòa Bình, huyện Văn
Quan, tỉnh Lạng Sơn: đề nghị UBND huyện Văn Quan thu hồi một phần Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình ông Hoàng Văn Chiến và bà
Nông Thị Thành theo quyết định tại Bản án số 04/2019/DS-ST ngày 28/6/2019 của
Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Bản án số 29/2020/DS-PT ngày 18/02/2020 của
Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội về việc tranh chấp quyền sử dụng đất, bồi
thường thiệt hại tài sản, buộc di dời tài sản trên đất và yêu cầu hủy một phần Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất.
Kết luận: tiếp nhận ý kiến của ông Lý Văn Linh, sau khi xem xét hồ sơ liên
quan đến giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất, bồi thường thiệt hại tài sản,
buộc di dời tài sản trên đất và yêu cầu hủy một phần Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất giữa gia đình ông Lý Văn Linh với gia đình ông Hoàng Văn Chiến và bà
Nông Thị Thành (cùng trú tại thôn Khòn Hẩu, xã Hòa Bình, huyện Văn Quan, tỉnh
Lạng Sơn). Đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao:
- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện làm việc, phối hợp với Thi hành
án huyện Văn Quan xem xét việc hủy một phần Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất theo đúng quyết định tại Bản án, xử lý theo quyết định tại Bản án.
- UBND xã Hòa Bình chủ động phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi
trường huyện, Thi hành án huyện để thực hiện đúng quyết định tại Bản án.
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:
- 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 Lý Văn Linh;
- Bà Nông Thị Thiềm;
- Lưu: VT, BTCD..

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Dương Thị Hồng Minh

