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Số: 1576/QĐ-UBND Chi Lăng, ngày 14 tháng 5 năm 2021  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN  

 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

 Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

 Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; 

 Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của 

Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; 

 Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20 tháng 10 năm 2016 của 

Thanh tra Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2013/TT-

TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình 

giải quyết khiếu nại hành chính; 

 Xét đề nghị của Chánh Thanh tra huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện, Phòng Tư pháp tiến hành thẩm tra, xác minh làm rõ nội dung 

khiếu nại của ông Dương Mạnh Hùng: 

- Thông báo số 555/TB-UBND ngày 16/9/2020 của UBND huyện Chi 

Lăng về việc hồ sơ không đủ điều kiện giao đất đối với trường hợp giao đất không 

thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Ông Hùng không đồng ý với nội 

dung thông báo: “Không đủ điều kiện giao đất đối với trường hợp giao đất không 

thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất cho ông Dương Mạnh Hùng, 

thường trú tại số 12, ngõ 82, đường Mỹ Sơn, khối 8, phường Vĩnh Trại, thành phố 

Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất trồng cây hàng năm khác, đối với thửa đất 

số 557, 558, 559 (được đo tách từ thửa đất số 60 và thửa đất số 117), cùng tờ số 

30, bản đồ địa chính xã Vân Thủy. Lý do phần diện tích đất ông Hùng xin giao 

đất để sử dụng vào mục đích đất trồng cây hàng năm khác, không phù hợp với 

mục đích được phê duyệt tại kế hoạch sử dụng đất của huyện Chi Lăng năm 2020 

và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được phê duyệt”. 

- Công văn số 1710/UBND-TNMT ngày 23/10/2020 của UBND huyện Chi 

Lăng về việc xem xét đơn đề nghị của ông Dương Mạnh Hùng. Ông Hùng không 
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đồng ý với nội dung về ý kiến của UBND huyện: “Việc ông Dương Mạnh Hùng 

đề nghị UBND huyện xem xét cấp Giấy chứng nhận chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất lần đầu đối với phần diện tích đất tăng thêm do ông nhận chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất từ tháng 3/2008 mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử 

dụng đất là không có cơ sở để xem xét”. Ông Hùng cho rằng theo quy định pháp 

luật đất đai thì trường hợp của ông đủ điều kiện để được kê khai cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích này, ông chỉ thiếu điều kiện “có hộ 

khẩu thường trú tại địa phương”. 

Thanh tra huyện báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại nêu trên với 

Chủ tịch UBND huyện trước ngày 11 tháng 6 năm 2021. 

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện, 

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND xã Vân Thủy, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, hồ sơ. 
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