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BÁO CÁO 

Về việc xem xét ý kiến phản ánh của ông Nguyễn Thế Phương 

(Địa chỉ thường trú: tại số 103, đường Xương Giang, thị trấn Hữu Lũng) 

 

 Sau khi nhận được ý kiến của ông Nguyễn Thế Phương (Địa chỉ thường 

trú: số 103, đường Xương Giang, thị trấn Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) phản ánh 

về việc chậm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính do Văn phòng UBND tỉnh 

chuyển đến tại Công văn số 2160/VP-KSTT ngày 31/5/2019 Văn phòng UBND 

tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo kiểm tra xem xét việc giải quyết 

hồ sơ thủ tục hành chính của ông Nguyễn Thế Phương, kết quả cụ thể như sau: 

 1. Về nội dung phản ánh của ông Nguyễn Thế Phương: 

Nội dung phản ánh của ông Nguyễn Thế Phương liên quan đến hồ sơ thủ 

tục xin phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân. Căn cứ  

khoản 2 Điều 59 Luật đất đai 2013 thì thủ tục xin phép chuyển mục đích sử 

dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp 

huyện (cụ thể trường hợp này thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện 

Hữu Lũng). 

 2. Về tiếp nhận hồ sơ và kết quả giải quyết:  

Theo thông tin cung cấp của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND 

huyện Hữu Lũng và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hữu Lũng 

cho biết: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Hữu Lũng đã tiếp 

nhận hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất của ông Nguyễn Thế Phương 

vào hồi 16 giờ 55 phút ngày 23/4/2019 và hẹn trả kết quả vào ngày 30/5/2019.  

 Sau khi tiếp nhận, hồ sơ của ông Nguyễn Thế Phương được chuyển đến 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hữu Lũng giải quyết và trình UBND 

huyện Hữu Lũng ban hành Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 cho 

phép ông Nguyễn Thế Phương được chuyển mục đích sử dụng đất; Chi nhánh 

Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hữu Lũng phối hợp thực hiện chỉnh lý Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi nhận được hồ sơ do Phòng Tài nguyên và 

Môi trường chuyển đến hoặc viết Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để trình 

UBND huyện Hữu Lũng ký trong trường hợp cấp mới. Hồ sơ của ông Nguyễn 

Thế Phương đã được giải quyết đúng hạn, vào hồi khoảng 14 giờ ngày 

30/5/2019 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Hữu Lũng đã gọi 

điện thông báo cho ông Nguyễn Thế Phương biết là đã có kết quả và ông 

Nguyễn Thế Phương cũng đã đến nhận kết quả là Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Hữu Lũng trong 

buổi chiều ngày 30/5/2019. 

https://luatminhgia.com.vn/luat/luat-dat-dai-moi-so-45-2013-qh13.aspx


3. Kiến nghị:  

Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Văn phòng UBND tỉnh khi tiếp 

nhận điện thoại của công dân phản ánh qua đường dây nóng liên quan đến các 

thủ tục hành chính về đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 

(bao gồm: Thủ tục hành chính liên quan đến công tác thu hồi đất, giao đất, cho 

thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

dân cư) thì gửi ý kiến phản ánh đến UBND cấp huyện để kiểm tra, xem xét hoặc 

xử lý cán bộ để đảm bảo đúng thẩm quyền quy định. 

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả kiểm tra, xem xét ý kiến 

phản ánh của ông Nguyễn Thế Phương để các cơ quan có liên quan và ông 

Nguyễn Thế Phương được biết./. 

 
 Nơi nhận:    

- UBND tỉnh (b/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo 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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