
SO TAI NGUYEN VA MT Li?NG SON CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
VAN PHONG BANG KTh  DAT DAI Dôc Ip -  Tr do - Hanh phüc 

So  :,(,1  /TB-VPDKDD Lçing Son, ngdy  ié  ththng 3 nám 2022 

THÔNG BAO 
V vic thii ly giãi quyh khiu nii Il*n dãu 

KInh gri: Ba Lé Thi Dung (Tha chi: sd 47 a'ithng Dinh Lift, khdi 11, 

phithng Vtnh Trai, thành ph6 Lqng Son, tinh Lgng Soii) 

Ngày 18/02/2022, Vn phông Däng k dat dai nhân ducic don khiêu nai 
cüa bà Lé Thj Dung, da chi: s6 47 dtrô-ng Dinh Lit, khôi 11, phi.rông Vnh 
Trai, thãnh phô Lang  Son, tinh Lang  Son. 

Ba Lé Thj Dung có don khiEu nai d ngày 09/02/2022, có ni dung khiêu 
nai Chi nhánh Van phông dang k' dat dai huyn Cao Lc lam trái quy dnh pháp 
luât, không trã kêt qua giãi quyt h so theo dung th&i hn quy dmh ghi trén 
giãy tiêp nhãn ho so và trã két qua cho cong dan dOi vói các thüa dat so 229, 
231, 239, 240, th ban do s 14, xã Hop Thành, huyn Cao Lc. 

Sau khi xem xét ni dung don khiu n?i,  can cü LuIt Khiêu n?i  närn 2011, 
ni dung khiéu n?i  dü diéu kin thii 1' vã thuc thâm quyn giâi quyêt cüa Giám 
dOc Van phOng Dang k dat dai - S& Tâi nguyen và Môi tnthng tinh Lang  Son. 

Don khiu nai  d ngày 09/02/2022 cüa bã Lé Th Dung duçic thii iç giái 
quyêt kê tr ngây 16 tháng 3 nàm 2022. 

Van phOng Dang k dt dai thông báo dê bã Lé Thj Dung dtrc biêt./. 
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