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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hoàng Như Bách, Phó Chủ tịch UBND  

huyện tại buổi làm việc với ông Hoàng Trường Phúc, trú tại thôn Cắp Kẻ, 

xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 

 
 

Ngày 11/6/2022, đồng chí Hoàng Như Bách, Phó Chủ tịch UBND huyện - 

Chủ trì buổi làm việc với ông Hoàng Trường Phúc, địa chỉ: thôn Cắp Kẻ, xã Đại 

Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn về việc xem xét ý kiến kiến nghị của 

ông liên quan đến việc lấn chiếm đất công và mương thủy lợi tại thôn Cắp Kẻ, 

xã Đại Đồng.  

Sau khi xem xét ý kiến của ông Hoàng Trường Phúc kiến nghị UBND 

huyện Tràng Định tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban liên quan xem xét, giải quyết 

các nội dung đã được giao tại Thông báo số 160/TB-UBND, ngày 28/10/2020 

của UBND huyện. Đồng chí Hoàng Như Bách, Phó Chủ tịch UBND huyện kết 

luận như sau: 

- Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, rà soát, khẩn trương 

thực hiện các nội dung UBND huyện đã giao tại Thông báo số 160/TB-UBND, 

ngày 28/10/2020; đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, 

xác minh về cơ sở pháp lý, tính hợp lệ, hợp pháp, thời điểm sử dụng bản đồ đối 

với sơ đồ thửa đất do ông Hoàng Trường Phúc cung cấp bổ sung, báo cáo 

UBND huyện kết quả thực hiện và trả lời ông Hoàng Trường Phúc được biết, 

hoàn thành xong trước ngày 22/6/2022.  

(Gửi kèm theo Văn bản này Thông báo số 160/TB-UBND, ngày 

28/10/2020 của UBND huyện và sơ đồ do ông Hoàng Trường Phúc cung cấp). 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo đến Phòng Tài nguyên và Môi trường 

được biết, thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các Phó Chánh VPHĐND và UBND huyện; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

- Ban Tiếp công dân huyện; 

- UBND xã Đại Đồng; 

- Ông Hoàng Trường Phúc (để biết); 

- Lưu: Văn thư. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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