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Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 2021/VP-KSTT 

ngày 06/6/2018 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn V/v đề nghị xem xét, xử 

lý phán ánh của ông Hoàng Quốc Thư. Nội dung ông Hoàng Quốc Thư phản 

ánh việc giải quyết thủ tục hành chính không đúng quy định tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của UBND huyện Hữu Lũng. 

Sau khi kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

Ngày 01/02/2018, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hữu 

Lũng đã tiếp nhận hồ sơ của ông Hoàng Quốc Thư xin cấp đổi thửa đất số 283, 

tờ bản đồ số 76 trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00174 ngày 

07/01/2011 do UBND huyện Hữu Lũng cấp mang tên ông Hoàng Quốc Thư và 

bà Phạm Thị Xuyến; hẹn trả kết quả ngày 29/3/2018. 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ của ông Thư, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai huyện Hữu Lũng đã kiểm tra, cho thấy thửa đất mà ông Thư đề nghị cấp đổi 

đã có biến động không đúng theo bản đồ địa chính, thửa đất cần phải đo đạc lại 

theo hiện trạng sử dụng đất thì mới có đủ cơ sở cấp đổi Giấy chứng nhận theo 

quy định. Trong quá trình giải quyết hồ sơ, do sơ xuất Chi nhánh đã làm thất lạc 

một Đơn xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Hoàng Quốc 

Thư, khi phát hiện việc làm thất lạc đơn trên, Chi nhánh đã chủ động liện lạc với 

cán bộ địa chính xã Đồng Tân để lập lại đơn và chuyển lại hồ sơ cho ông Thư  

hoàn thiện. Đến ngày 09/5/2018, ông Thư nộp lại hồ sơ cấp đổi Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, sau khi nhận được hồ sơ, Chi nhánh Văn phòng đăng 

ký đất đai huyện Hữu Lũng đã hoàn thiện, trình Sở Tài và Môi trường cấp đổi 

Giấy chứng nhận cho ông Thư và ngày 19/5/2018 đã trả kết quả trả cho ông 

Hoàng Quốc Thư.  

Việc để cho ông Thư tự đi hoàn thiện lại đơn xin cấp đổi Giấy chứng nhận 

và chậm trả kết quả trong giải quyết thủ tục hành chính mà không có văn bản 

xin lỗi ông Thư là không đúng với quy định của Nhà nước. Trách nhiệm thuộc 

về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hữu Lũng. Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã chỉ đạo nghiêm túc kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan trong vụ 

việc này. Ngày 15/6/2018, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hữu 

Lũng đã có Báo cáo số 52/BC-CNVPĐKĐĐ về nội dung phản ảnh của ông 

Hoàng Quốc Thư và việc kiểm điểm Lãnh đạo và cá nhân có liên quan.  
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Tại văn bản này, Sở Tài nguyên và Môi trường xin lỗi ông Hoàng Quốc 

Thư về sự việc nêu trên. Đồng thời xin cảm ơn ông Thư đã kịp thời phản ánh sự 

việc đến cơ quan chức năng; mong rằng, trong thời gian tới Ông tiếp tục quan 

tâm, giám sát và phản ánh kịp thời đến Sở Tài nguyên và Môi trường những vấn 

đề liên quan đến việc thực hiện các thủ tục hành chính, những hiện tượng nhũng 

nhiễu, tiêu cực trong thực thi công vụ của công chức, viên chức liên quan đến 

lĩnh vực đất đai. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn được trả lời nội dung theo 

phản ánh của ông Hoàng Quốc Thư./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- LĐ Sở; 

- UBND huyện Hữu Lũng; 

- Văn phòng Đăng ký đất đai; 

- Trung tâm CNTTTNMT (công khai văn bản); 

- Chi nhánh VP.ĐKĐĐ huyện Hữu Lũng; 

- Lưu: VT. 
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