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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh đối với vụ việc Hội đồng tư vấn  

giải quyết khiếu nại tỉnh đã họp tư vấn ngày 17/6/2022 
 

 

Sau khi xem xét Báo cáo kết quả cuộc họp ngày 17/6/2022 của Hội đồng 

tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Báo cáo số 09/BC-STNMT ngày 25/01/2022 và số 37/BC-STNMT 

ngày 22/4/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường kết quả kiểm tra xử lý 

đơn của ông Vi Văn Luyện (Vy Văn Luyện), trú tại thôn Cốc Nam, xã Tân 

Mỹ, huyện Văn Lãng. 

Kết luận: Kết quả kiểm tra cho thấy, tại thời điểm ban hành các quyết 

định giải quyết tranh chấp đất đai, trên đất đã có tài sản là nhà do ông Âu Văn 

Sláy xây dựng từ năm 2004, đến nay việc giải quyết về tài sản không thuộc thẩm 

quyền giải quyết của cơ quan hành chính.  

Giao UBND huyện Văn Lãng làm việc với ông Vi Văn Luyện, hướng dẫn 

ông Luyện các thủ tục về thừa kế theo quy định pháp luật, hướng dẫn ông Luyện 

khởi kiện yêu cầu ông Âu Văn Sláy di dời tài sản trên đất đã được Chủ tịch 

UBND tỉnh giải quyết tại Quyết định số 828/QĐ-UBND về công nhận quyền sử 

dụng đất cho ông Vi Văn Sang.  

2. Báo cáo số 49/BC-STNMT ngày 25/5/2022 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về kết quả thẩm tra, xác minh nội dung khiếu nại của ông Hà 

Văn Cựt (Hà Công SLáo), trú tại thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố 

Lạng Sơn. 

Kết luận: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND 

thành phố rà soát, làm rõ khi bà Lã Quay Dảu (mẹ ông Cựt) có đơn đề nghị giải 

quyết tranh chấp, UBND xã Hoàng Đồng đã giải quyết chưa, giải quyết như thế 

nào, có văn trả lời không, từ đó xác định còn thời hiệu khiếu nại không; làm rõ 

thời điểm ông Cựt có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp, kết quả giải quyết, trên 

cơ sở đó xác định thời điểm ông Cựt biết việc UBND thành phố cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho ông Hùng để xác định thời hiệu khiếu nại. Qua xác 

minh, nếu hết thời hiệu khiếu nại thì Chủ tịch UBND thành phố thu hồi Quyết 

định giải quyết khiếu nại lần đầu, thu hồi công văn trả lời và hướng dẫn ông Cựt 

khởi kiện tại cơ quan tòa án; Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu trình thu 

hồi Quyết định giao nhiệm vụ xác minh, Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại 

của Chủ tịch UBND tỉnh. Trường hợp, nếu kết quả xác minh bổ sung cho thấy 

còn thời hiệu khiếu nại thì Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung báo cáo kết 
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quả xác minh, tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định giải 

quyết khiếu nại lần hai theo quy định. 

3. Báo cáo số 51/BC-STNMT ngày 01/6/2022 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về kết quả thẩm tra, xác minh nội dung khiếu nại của ông Đỗ 

Đình Duy, trú tại khối Hoàng Hoa Thám, phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn; Báo cáo số 52/BC-STNMT ngày 01/6/2022 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về kết quả xác minh nội dung khiếu nại của ông Đỗ Văn Nhiệm 

và bà Phạm Thị Trang, trú tại phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

Kết luận: Tại Thông báo số 153-TB/TU ngày 16/6/2022 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy thông báo kết quả tiếp dân ngày 13/6/2022 của đồng chí Bí thư Tỉnh 

ủy tiếp đại diện các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Khu đô thị mới Mai Pha, 

thành phố Lạng Sơn có nội dung kết luận tạm dừng việc giải phóng mặt bằng, 

tạm dừng thực hiện dự án; giao UBND tỉnh rà soát lại quy trình, thủ tục pháp lý 

liên quan; rà soát toàn bộ cơ chế chính sách giải phóng mặt bằng, đền bù, hỗ trợ 

tái định cư theo hướng vận dung tối đa cơ chế chính sách đảm bảo có lợi cho 

người dân trên cơ sở quy định của pháp luật. 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường mời công dân đến làm việc tuyên 

truyền, giải thích để công dân biết chủ trương của tỉnh đang tạm dừng dự án để 

thực hiện rà soát lại toàn bộ dự án, do vậy đề nghị công dân nhất trí tạm dừng 

giải quyết; sau khi rà soát xong toàn bộ dự án, sẽ xem xét giải quyết theo quy 

định. 

4. Báo cáo số 70/BC-TTr ngày 10/6/2022 của Thanh tra tỉnh về kết 

quả xác minh nội dung khiếu nại của ông Đặng Văn Thọ, trú tại nhà số 32, 

ngõ 147, tổ 7, khối 9, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. 

Kết luận: 

- Quy trình, trình tự thực hiện Dự án của UBND thành phố là chưa đảm 

bảo.  

- Giao UBND thành phố rà soát lại quy trình, trình tự thực hiện Dự án để 

xem xét xử lý có việc Dự án chồng Dự án không; nếu chưa có quyết định chấm 

dứt thực hiện dự án của UBND tỉnh thì UBND thành phố không thể phê duyệt 

chủ trương thực hiện Dự án được. Qua kiểm tra, rà soát nếu việc thực hiện 

không đảm bảo UBND thành phố báo cáo UBND tỉnh, chủ động thu hồi các 

quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án, phê duyệt Dự án đầu tư, các văn 

bản liên quan đến việc thực hiện Dự án mới; giải quyết các vấn đề liên quan đến 

dự án UBND tỉnh đã có quyết định chấm dứt trước khi thực hiện các thủ tục đầu 

tư dự án theo quy định của pháp luật. 

- Giao Thanh tra tỉnh mời công dân đến làm việc (sau khi UBND tỉnh có 

thông báo kết luận giao UBND thành phố Lạng Sơn chủ trì phối hợp cơ quan 

liên quan kiểm tra, rà soát lại trình tự, thủ tục thực hiện dự án), vận động tuyên 

truyền để công dân đồng ý tạm dừng việc giải quyết khiếu nại; trường hợp công 
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dân vẫn yêu cầu phải giải quyết khiếu nại thì báo cáo, kiến nghị Chủ tịch UBND 

tỉnh giải quyết như nội dung kiến nghị tại Báo cáo số 70/BC-TTr ngày 

10/6/2022. 

Chủ tịch UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.    

 
 

Nơi nhận:                                                                             

- BT, PBT TT Tỉnh ủy;                                            

- CT, PCT HĐND tỉnh;                                                     

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các VP: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- UBMT TQ VN tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; 

- Các Sở, ngành: Thanh tra tỉnh, TN & MT, XD, TP; 

- UBND: huyện Văn Lãng, thành phố LS; 

- C, PVP UBND tỉnh; BTCD, THNC, KT;                                                                             

- Lưu: VT, NTHQ. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 
 

 

 

Dương Công Hiệp 
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