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Kính gửi: Ông Nguyễn Thế Phương 

(Địa chỉ: Số 103 đường Xương Giang, thị trấn Hữu Lũng, 

 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn). 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 2187/VP-KSTT 

ngày 15/6/2018 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn V/v chuyển phán ánh của 

ông Nguyễn Thế Phương. Nội dung ông Nguyễn Thế Phương 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 05/6/2018, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hữu Lũng 

đã tiếp nhận hồ sơ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Thế 

Phương; hẹn trả kết quả ngày 13/6/2018. 

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

đất đai huyện Hữu Lũng đã kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ, thực hiện chỉnh lý xác 

nhận nội dung chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ông Hoàng Quốc Thư – bà 

Phạm Thị Xuyến sang cho ông Nguyễn Thế Phương vào trang 3 trên Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, kết thúc hồ sơ ngày 12/6/2018. 

Tuy nhiên, do sơ xuất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hữu 

Lũng đã không thực hiện đồng thời việc chuyển thông tin sang cơ quan thuế để 

xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho ông Phương. Đến ngày 13/6/2018, 

Chi nhánh mới chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai sang 

Chi cục Thuế huyện Hữu Lũng cho ông Nguyễn Thế Phương. Ngày 14/6/2018, 

ông Phương đã nộp thuế và đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, chậm so với Phiếu tiếp nhận và 

hẹn trả kết quả 01 ngày. 

Việc chậm trả kết quả trong giải quyết thủ tục hành chính mà không có 

văn bản xin lỗi ông Phương 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 20/6/2018, 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 Nguyễn Thế Phương.  

Sở Tài nguyên và Môi trường xin lỗi ông Nguyên Thế Phương về sự việc 

nêu trên. Đồng thời xin cảm ơn ông Phương 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 đến Sở Tài nguyên và Môi trường những vấn đề liên quan đến việc 

thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai. 

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

ánh của ông Nguyễn Thế Phương./. 

 

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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PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đã ký 

 

                     

 Chu Văn Thạch 
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