
 

 

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

HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-TNMT Hữu Lũng, ngày      tháng 10 năm 2021 
Về việc báo cáo kết quả thực hiện 

nội dung Công văn số 159/UBND-

TNMT ngày 04/02/2021. 

 

 

Kính gửi: Công an huyện Hữu Lũng. 

Ngày 04/02/2021, UBND huyện đã có Công văn số 159/UBND-TNMT về 

việc điều tra, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm hành vi sử dụng con dấu, tài liệu 

giả của cơ quan, tổ chức, đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 

638051, số vào sổ CS-00804 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn cấp 

ngày 04/5/2017, thửa đất số 207, tờ bản đồ 51, diện tích 178m2, địa chỉ thửa đất tại 

thôn Cã Ngoài, xã Minh Sơn của bà Hoàng Thị Liên, địa chỉ tại Khu 3, thị trấn 

Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.  

Trong quá trình giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của bà Hoàng 

Thị Liên, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hữu Lũng đã có Công văn 

số 32/CV-CNVPĐKĐĐ ngày 26/01/2021 về việc phát hiện Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất có dấu hiệu bị làm giả, sau đó hồ sơ được chuyển cho Công an huyện 

điều tra, xử lý. Ngày 28/9/2021 bà Hoàng Thị Liên đã đến làm việc tại UBND 

huyện và có đề nghị “làm rõ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bà 

có bị làm giả không hay, việc điều tra đến nay quá lâu nếu không có kết quả thì trả 

lại ngay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình”. Do đó, để có căn cứ 

trả lời bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Công an huyện Hữu 

Lũng báo cáo kết quả thực hiện theo nội dung Công văn số 159/UBND-TNMT. 

Trường hợp chưa có kết quả điều tra thì khẩn trương thực hiện, đồng thời thông tin 

để bà Hoàng Thị Liên được rõ. 

Chủ tịch UBND huyện có ý kiến để Công an huyện Hữu Lũng thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PVP HĐND&UBND huyện; 

- Chi nhánh VP ĐKĐĐ huyện Hữu Lũng; 

- Bà Hoàng Thị Liên (để biết); 
- Lưu: VT, TNMT. 

 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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