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THÔNG BÁO 

Kết quả hướng dẫn, trả lời ý kiến kiến nghị của bà Lô Bích Lộc  

tại phiên tiếp công dân ngày 13 tháng 6 năm 2022 

 
Kính gửi:  Bà Lô Bích Lộc, trú tại thôn Nà Pẻo, xã Bắc Lãng, 

huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND huyện, ngày 13/6/2022 tại 

phòng Tiếp công dân của huyện, đồng chí Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND 

huyện đã chủ trì tiếp công dân. Tham dự tiếp công dân có đầy đủ các thành phần 

tiếp công dân theo quy định. 

  * KẾT QUẢ TIẾP CỤ THỂ 

Bà Lô Bích Lộc, trú tại thôn Nà Pẻo, xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập, tỉnh 

Lạng Sơn (ông Lô Triệu Lý uỷ quyền) trình bày nội dung sau:  

- Liên quan đến công trình Trạm Y tế xã Bắc Lãng, gia đình không nhất 

trí với giá đền bù 42.000 đồng/m2 và diện tích đền bù là 154,8m2. Đề nghị xem 

xét, đền bù cho gia đình theo diện tích là 280m2; 

- Đề nghị cho biết đã đền bù hay chưa đền bù thửa đất số 19, tờ bản đồ địa 

chính số 36, diện tích 154,8 m2 cho ông Triệu Đình Nguyên. 

Kết luận:  

- Về nội dung gia đình không nhất trí với giá đền bù 42.000đ/m2 và diện 

tích đền bù là 154,8m2. Đề nghị xem xét, đền bù cho gia đình theo diện tích là 

280m2: UBND huyện đã giao cho cơ quan, đơn vị chuyên môn tham mưu xem 

xét, giải quyết và đã được trả lời cụ thể, rõ ràng tại các Công văn số 

1473/UBND-TNMT ngày 01/12/2020 về việc trả lời đơn của bà Lô Bích Lộc; 

Công văn số 392/UBND-TNMT ngày 22/3/2022 về việc trả lời đơn của ông Lô 

Triệu Lý và Công văn số 758/UBND-TTPTQĐ ngày 19/5/2022 về việc trả lời 

đơn của ông Lô Triệu Lý. Đề nghị Bà Lô Bích Lộc và gia đình phối hợp thực 

hiện theo quy định của pháp luật. 

- Đối với nội dung đề nghị cho biết đã đền bù hay chưa đền bù thửa đất 

số 19, tờ bản đồ địa chính số 36, diện tích 154,8 m2 cho ông Triệu Đình Nguyên: 

Sau khi kiểm tra, phát hiện việc cấp nhầm thửa đất trong giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, hộ ông Triệu Đình Nguyên xin trả lại thửa đất và đề nghị cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền thu hồi và cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định của 

Pháp luật, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn liên quan kiểm tra lại 

và ban hành Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 về việc thu hồi 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cấp không đúng quy định của pháp luật 



2 

đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BN 164105, số vào sổ cấp GCN: 

CH00727, cấp ngày 07/8/2013, đã cấp cho hộ ông Triệu Đình Nguyên và bà Vy 

Thị Kiên, thường trú tại thôn Khe Mò, xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng 

Sơn trong đó có thửa đất số 19, tờ bản đồ địa chính số 36, diện tích 154,8m2. 

Đồng thời xác định chủ thể đang sử dụng thửa đất số 19, tờ bản đồ địa chính số 

36, diện tích 154,8m2 được xác định là bà Lô Thị Tường (là con gái) ông Lô 

Triệu Lý, nhưng bà Lô Thị Tường đã có ý kiến nhất trí nhà nước bồi thường cho 

bố là ông Lô Triệu Lý, do đó UBND huyện thực hiện lập hồ sơ bồi thường, hỗ 

trợ cho ông Lô Triệu Lý theo quy định, không có việc UBND huyện thực hiện 

đền bù cho ông Triệu Đình Nguyên đối với thửa đất số 19, tờ bản đồ địa chính 

số 36, diện tích 154,8 m2. 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập thông báo kết quả tiếp công dân định 

kỳ đợt 01 tháng 6 năm 2022 để bà Lô Bích Lộc được biết./. 

 
Nơi nhận:                                                 
- Như trên;                                                               

- CT, PCT UBND huyện (Đ/c Đạm); 

- Ban TCD huyện;                                                      
- Lưu: VT.                                                                                                

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Vương 
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