
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

 

Số: 91/TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tràng Định, ngày 13 tháng 5 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 10 tháng 5 năm 2022 
 
 

 

Thực hiện Quy chế tiếp công dân, ngày 10 tháng 5 năm 2022 tại Trụ sở 

Tiếp công dân huyện Tràng Định đồng chí Vũ Đức Thiện - Chủ tịch UBND 

huyện đã chủ trì tiếp công dân định kỳ theo quy định.  

Tham dự tiếp công dân có: 

1. Bà Nguyễn Thị Ngân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; 

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

3. Ông Ma Đại Dương, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện; 

4. Ông Hoàng Ngọc Hưng, Chánh Thanh tra huyện; 

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

6. Ông Chu Đức Thuận, Giám đốc Chi nhánh VPĐK đất đai huyện; 

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

Trưởng Ban Tiếp công dân; 

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

phụ trách công tác tiếp công dân thường xuyên. 

I. KẾT QUẢ CHUNG 

Trong ngày đã tiếp 02 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh, đề đạt 

nguyện vọng liên quan lĩnh vực đất đai.  

II. KẾT QUẢ TIẾP TỪNG TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ 

1. Ông Trương Văn Thắng, trú tại thôn Hai, xã Trung Thành, huyện 

Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, trình bày: Từ đầu năm 2021 gia đình đã đăng ký làm 

hồ sơ vay vốn để được hỗ trợ theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 

Lạng Sơn về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết 

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2020-2025. Tuy nhiên hồ sơ chưa hoàn thiện, do tất cả tài sản của 

gia đình đều đứng tên bố ông (đã chết), đến nay còn vướng mắc về thủ tục phân 

chia di sản thừa kế. Đề nghị UBND huyện xem xét, hoàn thiện hồ sơ thủ tục 
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thừa kế, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình để đảm bảo hồ sơ 

vay vốn theo Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh.  

Kết luận: Giao phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

có liên quan nghiên cứu, tham mưu mẫu văn bản thừa kế bảo đảm phù hợp với 

quy định của pháp luật để công chứng, chứng thực áp dụng chung, thống nhất 

trên địa bàn huyện, hoàn thiện xong trước ngày 20/5/2022. Đề nghị UBND xã 

Trung Thành, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hướng dẫn về trình tự, thủ 

tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Trương Văn 

Thắng đảm bảo theo quy định của pháp luật.  

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

huyện chỉ đạo cán bộ, công chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ về lĩnh vực đất đai tại 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã, cấp huyện cần xem xét cẩn thận, kỹ 

lưỡng hồ sơ của người dân và doanh nghiệp khi nộp vào phải đảm bảo đúng theo 

thành phần hồ sơ TTHC đã được công bố; hướng dẫn người dân và doanh 

nghiệp bổ sung các giấy tờ chỉ một lần (nếu chưa đầy đủ), từ chối không tiếp 

nhận đối với các hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết.  

2. Ông Mông Văn Lanh, trú tại thôn Bản Sliền, xã Trung Thành, huyện 

Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, trình bày: Gia đình đã được cơ quan nhà nước giao 

quản lý và sử dụng đất trồng rừng. Năm 2008 hồ sơ quản lý đã bị thu hồi để cấp 

mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tuy nhiên đến nay hồ sơ vẫn chưa 

được giải quyết. Gia đình có nhu cầu vay vốn hỗ trợ theo Nghị quyết số 08/NQ-

HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh để phát triển kinh tế, nhưng không có 

tài sản đảm bảo thế chấp do vướng mắc về thủ tục đất đai. Gia đình đã có đơn đề 

nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện đo đạc. Đề nghị UBND huyện 

hướng dẫn các bước quy trình, thực hiện thủ tục đo đạc để gia đình hoàn thiện 

hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng.  

Kết luận: Đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện khẩn 

trương thực hiện đo đạc theo đề nghị của ông Mông Văn Lanh, hoàn thiện xong 

trước ngày 20/5/2022. Đồng thời hướng dẫn gia đình ông các bước tiếp theo để 

hoàn thiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  
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UBND huyện thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 10 tháng 5 

năm 2022 đến các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết và thực hiện theo thẩm 

quyền./. 

 
 

 

 

 

 

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; 

- Ông Trương Văn Thắng và ông Mông Văn Lanh; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng Duy Tùng 
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