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Chi Lăng, ngày 26 tháng  02  năm 2019 

THÔNG BÁO 
Về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tình 

trạng vi phạm pháp luật đất đai, khoáng sản, môi trường và các hiện tượng nhũng 
nhiễu trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 
 
   

Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và hiệu lực, 
hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản và môi trường; kịp 
thời tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức. Ủy ban nhân dân 
huyện Chi Lăng thông báo số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ thư điện tử tiếp 
nhận phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức, cụ thể như sau: 

1. Số điện thoại đường dây nóng: Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng; địa 
chỉ: Số 32, đường Cai Kinh, khu Thống Nhất 1, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, 
tỉnh Lạng Sơn. 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 
Thời 
tiếp 

nhận 

1 Đ/c Đinh Hữu Học Chủ tịch UBND huyện 02053.820.232; 
0912.310.266. 

2 Đ/c Vi Nông Trường 
Phó Chủ tịch UBND 

huyện 
02053.820.432; 
0912.158.808. 

3 Đ/c Hoàng Đình Hiệp 
Phó Trưởng phòng Tài 
nguyên và Môi trường 

huyện 

02053.820.319; 
0945.822.996 
 

4 Đ/c Hoàng Thu Hường 
Phó Chánh Thanh 

huyện 
02053.820.454; 
0975.052.388. 

24/24 
giờ 

2. Địa chỉ thư điện tử:  Phongtnmtchilang@gmail.com 

3. Nội dung phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận: 

- Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không 
đúng quy định của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Chi Lăng. Đặc biệt là, thái độ, đạo đức, 
trách nhiệm và tác phong trong thi hành công vụ của đội ngũ công chức, viên chức 
các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất 
đai huyện trong việc thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). 

- Những vi phạm pháp luật về đất đai, khoáng sản, môi trường và tình trạng 



gây nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với đất (sổ đỏ) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Chi Lăng. 

4. Yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị: 

- Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Chi Lăng. 

- Thể hiện rõ nội dung phản ánh, kiến nghị. 

- Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ (hoặc địa chỉ thư tín khi cần liên 
hệ) của các cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị. 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng trân trọng thông báo để các tổ chức, cá 
nhân có liên quan biết, thực hiện./. 

 

 Nơi nhận:   
- TT Huyện ủy; 
- TT HĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Các Phòng, Ban thuộc UBND huyện; 
- Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Chi Lăng; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Trang thông tin điện tử huyện Chi Lăng; 
- Lưu: VT, TNMT. 
       

CHỦ TỊCH 
 
 
  
 
 
 

Đinh Hữu Học 
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