
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 406 /TB-UBND    Đình Lập, ngày 19 tháng 6 năm 2019 

 
 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Đồng chí Hoàng Thanh Đạm, Phó Chủ tịch UBND huyện 

 tại cuộc họp thống nhất giải quyết vụ việc liên quan đến đất của Bà Hoàng 

Thị Bình, thôn Mai Thành, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng sơn 
 
 

 
 

 Ngày 10/6/2019, đồng chí Hoàng Thanh Đạm Phó Chủ tịch UBND huyện 

chủ trì cuộc Họp xem xét, các nội dung liên quan đến việc giải quyết tranh chấp 

đất đai giữa Bà Hoàng Thị Bình, và một số hộ dân trú tại thôn Bản Chắt, thôn 

Nà Vang, xã Bính Xá, huyện Đình Lập. tham gia họp có đại diện lãnh đạo các 

đơn vị: Phòng tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, 

Thanh tra, Ban tiếp công dân, Công an, Đồn biên phòng Chi Lăng, Hạt Kiểm 

lâm, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Chủ tịch UBND và cán bộ địa chính xã Bính 

Xá. 

Tại cuộc họp Đồng chí Hoàng Thanh Đạm chỉ đạo, triển khai các nội 

dung cần giải quyết đối với việc bà Hoàng Thị Bình và các hộ dân tranh chấp 

đất trên diện tích đã thu hồi tại Quyết định 766/QĐ-UBND ngày 21/6/2011 của 

UBND huyện Đình Lập và việc các đơn vị đã thực hiện theo nội dung thông báo 

kết luận tại cuộc họp ngày 13/5/2019 của UBND huyện. Trên cơ sở ý kiến của 

các thành phần tham dự cuộc họp, đồng chí Hoàng Thanh Đạm, Phó Chủ tịch 

UBND huyện kết luận cụ thể như sau:  

1. UBND xã Bính Xá: Tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn của 

huyện rà soát, xác minh lại nguồn gốc sử dụng đất đối với các hộ sử dụng đất 

trùng, thực hiện công tác hòa giải để thống nhất giữa các hộ theo quy định; Phối 

hợp với Phòng tài nguyên và môi trường, thanh tra huyện, tổ công tác kiểm tra 

rà soát hoàn thiện phương án sử dụng đất phần diện tích đất đã thu hồi theo 

quyết định 766/QĐ-UBND; tăng cường công tác tuyên truyền giải thích đối với 

các hộ dân, 

2. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: Chủ trì phối hợp với UBND 

xã Bính Xá tiếp tục thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy 

định đối với diện tích đất đủ điều kiện cho Bà Bình, đối với phần diện tích vượt 

hạn mức hướng dẫn bà Bình làm thủ tục cho thuê đất theo quy định. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Ban hành văn bản thông báo cho 

bà Bình đối với phần diện tích ngoài hạn mức và hướng dẫn bà Bình thực hiện 

việc thuê đất nếu bà Bình có nhu cầu. Tham mưu văn bản để thống nhất với Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đối với diện tích đất của Đồn Biên phòng đang 

quản lý sử dụng. 



4. Đồn Biên phòng Chi Lăng: Phối hợp với UBND xã Bính Xá nghiên 

cứu phương án sử dụng đất thao trường, huấn luyện phù hợp với điều kiện thực 

tế của địa phương.  

5. Tổ công tác theo Quyết định 769/QĐ-UBND ngày 02/4/2019: Chủ trì 

là Hạt Kiểm lâm huyện chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể 

cho từng thành viên theo chuyên môn, chức năng nhiệm vụ, nghiên cứu hồ sơ, 

các nội dung liên quan trước khi triển khai thực hiện nhiệm vụ theo phân công. 

Tiếp tục phối hợp tuyên truyền, kiểm tra xác minh việc khai thác nhựa thông trái 

phép, nắm bắt thông tin, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm trái pháp luật tại 

diện tích đất đã thu hồi để xử lý theo quy định của pháp luật. 
 

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                 
- Chủ tịch, PCT UBND huyện (đc Đạm); 

- Các phòng: TN và MT; Thanh tra huyện; 

  Chi nhánh VPĐKĐĐ; NN&PTNT; 

- Hạt Kiểm lâm huyện;  

- Tổ trưởng tổ công tác theo QĐ 769; 

- Công an huyện; 

- Đồn Biên phòng Chi Lăng; 

- Ban tiếp công dân huyện; 

- UBND xã Bính Xá; 

- Lưu: VT. 

          TL. CHỦ TỊCH                                                               

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

               Trần Huy Hoàn 
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