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THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 15 tháng 4 năm 2021 

 

Thực hiện Nội quy tiếp công dân, ngày 15/4/2021 tại Trụ sở Tiếp công dân 

huyện Bắc Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã chủ trì tiếp công dân. Tham 

dự tiếp công dân có: 

1. Ông Lương Đình Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện; 

2. Ông Vũ Quang Hiển, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân huyện – Trưởng Ban Tiếp công dân huyện; 

3. Ông Hoàng Minh Tùng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

4. Ông Hoàng Trường Sơn, Phó Chánh Thanh tra huyện; 

5. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vũ Lễ; 

6. Bà Dương Thị Dịu, Chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường; 

7. Bà Lương Thị Minh Phượng, Chuyên viên tiếp công dân Ban Tiếp công 

dân huyện - Thư ký ghi biên bản; 

 8. Ông Dương Hữu Ngọc, Công chức Địa chính - Xây dựng Ủy ban nhân 

dân xã Vũ Lễ. 

I. KẾT QUẢ TIẾP CÔNG DÂN 

Trong ngày đã tiếp 01 lượt/02 công dân, cụ thể: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

thực hiện tiếp công dân Đỗ Minh Đại, địa chỉ: Số nhà 223, đường Chu Văn An, 

phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (Có mặt theo Giấy mời số 

61/GM-UBND ngày 31/3/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn) cùng em gái 

là bà Đỗ Thị Trường.  

 1. Nội dung đơn  

Gia đình ông Đỗ Minh Đại đã 06 lần gửi đơn kiến nghị về việc trả lời nội 

dung liên quan đến việc thu hồi diện tích đất khai phá và tháo dỡ nhà của gia đình 

ông tại thôn Vũ Lâm (Lâm trường Bắc Sơn), xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn. Ngày 

10/12/2020, Ủy ban nhân dân xã Vũ Lễ đã tổ chức buổi làm việc trực tiếp tại Trụ 

sở Ủy ban nhân dân xã Vũ Lễ và cung cấp cho gia đình ông Đỗ Minh Đại một số 

tài liệu, chứng cứ theo thẩm quyền liên quan. Tuy nhiên ông Đỗ Minh Đại cho 

rằng Ủy ban nhân dân xã Vũ Lễ giải quyết và kết luận chưa thỏa đáng theo yêu 

cầu và nguyện vọng của gia đình ông. Nay ông Đỗ Minh Đại tiếp tục kiến nghị cơ 

quan có thẩm quyền xem xét lại hồ sơ lưu giữ việc thu hồi diện tích đất trên, Nhà 

nước có thực hiện việc đền bù giải phóng mặt bằng hay chưa và nếu có thì cá 
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nhân nào đã được nhận đền bù và căn cứ vào đâu để cấp Giấy Chứng nhận quyền 

sử dụng đất số BD 868854 ngày 20/9/2011 cho bà Nguyễn Thị Phượng đối với 

diện tích 118 m2 tại thửa đất số 10, tờ bản đồ số 74 tại thôn Vũ Lâm, xã Vũ Lễ, 

huyện Bắc Sơn. 

2. Kết luận 

- Giao Ủy ban nhân dân xã Vũ Lễ làm việc trực tiếp với các cơ quan, đơn vị, 

cá nhân có liên quan để kiểm tra, xác minh làm rõ thêm một số nội dung theo đơn 

kiến nghị của công dân, đồng thời rà soát lại toàn bộ hồ sơ, tài liệu bản gốc có liên 

quan đến nội dung đơn kiến nghị. Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân 

huyện trước ngày 25/4/2021 để tổng hợp, trả lời công dân đảm bảo theo quy định. 

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi, đôn đốc, và hướng 

dẫn Ủy ban nhân dân xã Vũ Lễ giải quyết vụ việc đảm bảo thời gian quy định. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ để 

các cơ quan liên quan biết, thực hiện. 

(Thông báo này được công bố công khai tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Bắc 

Sơn và trang thông tin điện tử huyện Bắc Sơn, địa chỉ: 

http://bacson.langson.gov.vn/)./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- VP Huyện ủy; 

- Các phòng: Thanh tra huyện, TN&MT; 

- Trang Thông tin điêṇ tử huyêṇ; 

- UBND xã Vũ Lễ; 

- CVP HĐND&UBND huyện; 

- Ông Đỗ Minh Đại; 

- Lưu: VT, Ban TCD huyện; 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Quang Hiển 
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