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THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân tháng 3/2022 

 

Thực hiện Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của Chủ tịch 

UBND huyện, về ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công 

dân tại trụ sở tiếp công dân của huyện, UBND huyện thông báo kết quả tiếp công 

dân tháng 3 năm 2022 như sau: 

1. Tiếp công dân định kỳ ngày 07/3/2022 

Tại buổi tiếp không có công dân đến kiến nghị, phản ánh đề đạt nguyện 

vọng tại Trụ sở Tiếp công dân huyện. 

2. Tiếp công dân định kỳ ngày 21/3/2022 

Tại buổi tiếp công dân có bà Nông Thị Trình, thường trú tại thôn Lầm, xã 

Yên Vượng, huyện Hữu Lũng, kiến nghị nội dung: “Đề nghị cơ quan chức năng 

giải quyết việc tranh chấp đất đai giữa gia đình nhà bà và gia đình bà Đỗ Thị 

Thơm người cùng thôn, diện tích đất tranh chấp gia đình bà Trình đã được cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” 

 Trên cơ sở ý kiến của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Chủ 

tịch UBND huyện có ý kiến như sau: 

Căn cứ Điều 202, Luật Đất đai 2013, Điều 88 của Nghị định 43/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai; 

Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban 

hành quy định về cơ quan tiếp nhận, giải quyết và thời gian các bước thực hiện thủ 

tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; hòa giải tranh 

chấp đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, 

cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn:  

Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải hoặc giải 

quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở, nếu tranh chấp đất đai mà các 

bên tranh chấp không hòa giải được thì đề nghị bà Nông Thị Trình gửi đơn đến Ủy 

ban nhân dân xã Yên Vượng nơi có đất tranh chấp để tổ chức việc hòa giải tranh 

chấp theo quy định của pháp luật. Nếu hòa giải không thành, căn cứ Điều 203 Luật 

Đất đai 2013 chuyển đến Tòa án nhân dân để giải quyết theo thẩm quyền. 

3. Tiếp công dân đột xuất 

Ngày 01/3/2022, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, đồng chí Bùi Quốc Khánh, 

Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì tổ chức tiếp công dân định kỳ, tại buổi tiếp công 



dân có các thành phần theo Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công 

dân. 

Tại buổi tiếp công dân có bà Nông Phương Len, thường trú tại khu Tân Hòa, 

thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, kiến nghị “Cơ quan chức năng xem xét cho 

gia đình Bà chuyển mục đích sử dụng đất tại khu Tân Hòa, thị trấn Hữu Lũng (khu 

đất gần Hồ huyện)” 

Trên cơ sở ý kiến của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Chủ 

tịch UBND huyện có ý kiến như sau: 

Khu đất bà Nông Phương Len đề nghị cơ quan chức năng xem xét cho gia 

đình Bà chuyển mục đích sử dụng đất đang nằm trong quy hoạch đất cây xanh đô 

thị quy hoạch chung xây dựng thị trấn, do đó không đủ điều kiện để chuyển mục 

đích; việc tách thửa đất cũng không thực hiện được do không đảm bảo hạn mức 

tách thửa và vi phạm xây dựng công trình nhà ở. 

UBND huyện thông báo kết quả Tiếp công dân đột xuất, định kỳ tháng 3 

năm 2022 đến các cơ quan, đơn vị liên quan được biết./. 

 

Nơi nhận:  

- Thanh tra tỉnh;                                 

- Ban TCD tỉnh; Báo cáo 

- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện;                                                                                                                                                                                                                                                     
- CT, các PCT UBND huyện;                                                                                                                                                  

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện;  

- Ủy ban MTTQ huyện; 

- Hội Nông dân huyện; 

- Phòng TN&MT huyện; 

- Lưu: VT, BTCD.. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nông Thị Huyền Trang 
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