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THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 25 tháng 01 năm 2022 
 

 

 

Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 25 tháng 01 năm 2022 tại Trụ sở 

Tiếp công dân huyện đồng chí Vũ Đức Thiện - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì 

tiếp công dân định kỳ theo quy định, cụ thể: 

I. THAM DỰ TIẾP CÔNG DÂN GỒM: 

1. Ông Nguyễn Tài Tuệ, Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện. 

2. Ông Lộc Văn Thịnh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện. 

3. Ông Hoàng Ngọc Hưng, Chánh Thanh tra huyện. 

4. Bà Hoàng Thị Len, Trưởng Phòng Tư pháp huyện. 

5. Ông Nguyễn Như Bình, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện. 

6. Ông Chu Tuấn Doanh, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. 

7. Ông Bế Văn Sự, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. 

8. Ông Chu Đức Thuận, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện. 

9. Ông Nông Việt Vinh, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện. 

10. Ông Hướng Duy Tùng, Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND 

huyện, Trưởng Ban Tiếp công dân. 

11. Bà Đinh Thị Khiếu, Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện, 

phụ trách công tác tiếp công dân thường xuyên. 

II. KẾT QUẢ: 

Trong ngày, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện tiếp 01 lượt công dân đến 

kiến nghị, phản ánh, cụ thể như sau: 

Bà Nông Thị Ngọc Nữ, trú tại số 36, khối Cửa Đông, phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng Sơn, trình bày: Đề nghị UBND huyện xem xét giải quyết nội 

dung đơn đề nghị hủy bỏ Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của 

UBND huyện về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho con gái bà là Nguyễn Thị Khánh Linh, 

trú tại số nhà 36, đường Đại Huề, khối Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành 

phố Lạng Sơn để gia đình xin chỉnh lý tờ bản đồ thành đất ở tại nông thôn (mã 

số ONT). Do thửa đất số 97, tờ bản đồ địa chính số 72, diện tích 81,1m2, địa chỉ 

thửa đất tại thôn Nà Phục, xã Đại Đồng có mã số LNK - đất trồng cây hàng năm 

là không đúng quy định tại khoản 1 Điều 143 Luật Đất đai năm 2013.  
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Kết Luận:  

Nội dung kiến nghị của bà Nông Thị Ngọc Nữ về việc đề nghị hủy bỏ 

Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của UBND huyện Tràng Định 

về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất của bà Nguyễn Thị Khánh Linh, đã được UBND huyện chỉ 

đạo, giao các phòng chuyên môn tham mưu giải quyết. Hiện nay vụ việc của bà 

Nông Thị Ngọc Nữ đang trong quá trình xem xét, giải quyết của các cơ quan 

Hành chính Nhà nước. (UBND huyện đã có văn bản xin ý kiến ngành dọc 

chuyên môn cấp trên là Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện nay chưa có phúc 

đáp trả lời). 

Giao Phòng Tài nguyên và Môi chủ trì phối hợp với các phòng ban, đơn 

vị có liên quan, UBND xã Đại Đồng nghiêm túc, chủ động tham mưu trả lời và 

hướng dẫn công dân thực hiện các quy trình, thủ tục đảm bảo tuân thủ các quy 

định của Pháp luật. Thời gian thực hiện ngay sau khi có hướng dẫn, chỉ đạo của 

cơ quan ngành dọc cấp trên.  

Đề nghị bà Nông Thị Ngọc Nữ tiếp tục quan tâm và cùng phối hợp thực 

hiện. 

 UBND huyện Tràng Định thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 

25 tháng 01 năm 2022 đến các cơ quan, đơn vị có liên quan biết./. 
 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:  
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy;                            (B/c) 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy; 

- Văn phòng Huyện uỷ,  

- Hội Nông dân huyện; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

- Các đơn vị: TN-MT, KT-HT, Tư pháp, Thanh tra; 

Trung tâm PTQĐ, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện; 

- Chánh, các Phó Chánh VP HĐND&UBND huyện; 

- Bà Nông Thị Ngọc Nữ (để biết); 

- Lưu: Văn thư, BTCD. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng Duy Tùng 
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