
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CHI LĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:   157 /UBND-TNMT 
V/v cung cấp tài liệu để phục vụ  

giải quyết vụ án hành chính sơ 

thẩm thụ lý số 25/2020/TLST-

HC ngày 27/10/2020 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn  

 

Chi Lăng, ngày  29   tháng 01 năm 2021 

 

                            Kính gửi: 

- Công an huyện Chi Lăng; 

- UBND thị trấn Đồng Mỏ. 

 

Thực hiện Công văn số 07/2021/CV-TA ngày 21/01/2021 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc cung cấp tài liệu chứng cứ và nêu quan điểm trong 

việc giải quyết vụ án hành chính sơ thẩm thụ lý số 25/2020/TLST-HC, ngày 

27/10/2020, về khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai, giữa 

người khởi kiện là bà Nguyễn Thị Đức, địa chỉ: số 50, phố Tây Sơn, khối 12, 

phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn với người bị kiện 

là UBND huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 

Để có đủ cơ sở cung cấp thông tin và tài liệu chứng cứ chính xác cho Tòa 

án nhân dân tỉnh Lạng Sơn theo yêu cầu và giải quyết dứt điểm vụ việc. UBND 

huyện yêu cầu Công an huyện Chi Lăng và UBND thị trấn Đồng Mỏ cung cấp 

toàn bộ tài liệu liên quan đến Sổ hộ khẩu của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Tý, 

thường trú tại khu Hòa Bình 2, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn 

được lưu giữ từ trước đến nay.  

Tài liệu liên quan yêu cầu các đơn vị có tên trên, gửi về UBND huyện (qua 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện) trước ngày 04/02/2021 để UBND 

huyện kịp thời cung cấp và nêu quan điểm trong việc giải quyết vụ án hành chính 

đúng thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu: VT, TNMT (HMD). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phùng Văn Nghĩa 
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