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THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ và đột xuất tháng 9/2021 
 

Thực hiện Quyết định số 5365/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện, về ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công 

dân tại trụ sở tiếp công dân của huyện, UBND huyện thông báo kết quả tiếp công 

dân tháng 9 năm 2021 như sau: 

1. Tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện 

Tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 06/9/2021 và ngày 20/9/2021 không có 

công dân đến kiến nghị, phản ánh đề đạt nguyện vọng tại trụ sở Tiếp công dân 

huyện. 

2. Tiếp công dân đột xuất của Chủ tịch UBND huyện 

Ngày 15/9/2021, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, đồng chí Bùi Quốc Khánh,  

Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì tổ chức tiếp công dân đột xuất, tại buổi tiếp công 

dân có các thành phần theo Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công 

dân tại trụ sở tiếp công dân huyện cùng Bí thư, Chủ tịch, Cán bộ địa chính, Chỉ huy 

trưởng BCH QS xã Đồng Tân (phó ban hòa giải) và Trưởng thôn Gốc Me xã Đồng 

Tân, huyện Hữu Lũng. 

Tại buổi tiếp công dân có 05 công dân thường trú tại thôn Gốc Me, xã Đồng 

Tân, gồm các ông: Lý Văn Thi (Trưởng ban Hội hiếu), Vi Văn Hà, Du Văn Đại, 

Nguyễn Đình Xuân, Du Văn Thông, Thành viên Ban hội hiếu thôn Gốc Me đến 

kiến nghị, đề đạt nguyện vọng sau: “Kiến nghị việc giải quyết tranh chấp đất đai 

giữa Hội hiếu thôn Gốc Me, xã Đồng Tân với 03 hộ dân lấn chiếm đất là bà Hà Thị 

Vân, ông Hoàng Văn Hùng và ông Hoàn Văn Lý, cùng trú tại thôn Đồng Lai, xã 

Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, vụ việc đã được UBND xã Đồng Tân tiến hành hòa 

giải, tuy nhiên Hội hiếu thôn Gốc Me không đồng ý với việc hòa giải và các thông 

báo trả lời của UBND xã Đồng Tân”. 

Trên cơ sở ý kiến của các thành phần tham gia cuộc họp, Chủ tịch UBND 

huyện có ý kiến kết luận như sau: 

Sau khi xem xét nội dung đơn và hồ sơ hòa giải tranh chấp đất đai của UBND 

xã Đồng Tân cho thấy: Diện tích đất tranh chấp tại khu nghĩa địa thôn Gốc Me, xã 

Đồng Tân, với các hộ gia đình bà Hà Thị Vân, ông Hoàng Văn Hùng và ông Hoàng 

Văn Lý, trú tại thôn Đồng Lai, xã Đồng Tân. Gia đình ông Hoàng Văn Hùng và ông 

Hoàng Văn Lý đã được UBND huyện Hữu Lũng cấp Giấy chứng nhận Quyền sử 

dụng đất số BN 296461 ngày 05/11/2013 và Giấy chứng nhận QSD đất số BN 

296464 ngày 05/11/2013; đồng thời diện tích đất tranh chấp đã có nhà ở và công 

trình tài sản trên đất. Căn cứ khoản 1, Điều 203 Luật Đất đai năm 2013 quy định về 

thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai quy định “Tranh chấp đất đai mà đương 
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sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 

100 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân 

giải quyết”. Do vậy vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện 

đề nghị ông Lý Văn Thi làm đơn gửi Tòa án nhân dân huyện để được xem xét, giải 

quyết theo thẩm quyền. Nếu ông không gửi đơn ra tòa mà gửi UBND huyện thì đơn 

sẽ được xem xét, xử lý theo quy định và có văn bản trả lời cho ông được rõ. 

UBND huyện thông báo kết quả Tiếp công dân định kỳ và đột xuất tháng 9 

năm 2021 đến các cơ quan, đơn vị liên quan được biết./. 

 
Nơi nhận:  

- Thanh tra tỉnh;                                 

- Ban TCD tỉnh; Báo cáo 

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

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện;  

- Ủy ban MTTQ huyện; 

- Hội Nông dân huyện; 

- Lưu: VT, BTCD.. 
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