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Số:         /UBND-TNMT 
V/v giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất lần đầu của 

ông Lăng Văn Chỉ  

TP. Lạng Sơn, ngày       tháng 7  năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Ông Lăng Văn Chỉ, trú tại thôn Hoàng Trung, xã 

Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn; 

- UBND xã Hoàng Đồng 

 

UBND thành phố Lạng Sơn nhận được Công văn số 230/BTCD ngày 

27/6/2022 của Ban Tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn, kèm theo đơn đề ngày 

24/6/2022 với nội dung "đến nay gia đình vẫn chưa được xem xét, giải quyết 

việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 02 thửa đất số 01 (tức thửa 

số 72) và thửa đất số 21 (tức thửa đất số 73) thuộc tờ bản đồ số 24, bản đồ địa 

chính xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn theo bản án số 40/2020/DS-ST ngày 

04/6/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn, mặc dù đã có nhiều văn bản chỉ 

đạo giải quyết. Gia đình yêu cầu khẩn trương giải quyết vụ việc nêu trên...". 

Sau khi xem xét nội dung đơn, trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát hồ sơ, 

trình tự và quá trình giải quyết vụ việc kiến nghị của ông Lăng Văn Chỉ cho thấy:  

Ngày 10/7/2020, UBND xã Hoàng Đồng đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Lăng Văn Chỉ. Do diện tích thửa 

đất lớn, không rõ ranh giới, bản án chưa được thi hành xác định ranh giới tại 

thực địa nên hồ sơ chưa có cơ sở để giải quyết. Sau khi xem xét, UBND thành 

phố đã giao phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố phối hợp với các cơ 

quan liên quan tổ chức xác định ranh giới, mốc giới tại thực địa cho gia đình ông 

Lăng Văn Chỉ.  

Ngày 08/4/2022, phòng Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với 

UBND xã Hoàng Đồng, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố và các 

cơ quan liên quan thực hiện xác định ranh giới, mốc giới 2 thửa đất theo bản án 

số 40/2020/DS-ST ngày 04/6/2020 của TAND tỉnh Lạng Sơn và đã bàn giao 

mốc cho gia đình để có cơ sở để thực hiện tiếp trình tự cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, kết quả xác định cho thấy, trong 2 thửa đất ông 

Lăng Văn Chỉ kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có một phần diện 

tích đã được kiểm đếm để thực hiện dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn 

và một phần diện tích của gia đình bà Phùng Thị Làn đang quản lý, sử dụng (tại 
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buổi xác định ranh giới, mốc giới, ông Lăng Văn Chỉ đã nhất trí không đề nghị 

cấp giấy CNQSD đất đối với phần diện tích gia đình bà Làn đang sử dụng). Do 

vậy, để giải quyết tiếp hồ sơ cấp giấy CNQSD đất của ông Lăng Văn Chỉ, 

UBND thành phố đã giao UBND xã Hoàng Đồng chủ trì phối hợp với phòng 

Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, 

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố xác định trừ phần diện tích của bà Phùng 

Thị Làn đang quản lý sử dụng và xác định phần diện tích đã kiểm đếm để thực 

hiện dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Sau khi có kết quả xác định, 

UBND xã Hoàng Đồng thực hiện xác nhận hồ sơ và chuyển Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai xem xét giải quyết theo trình tự quy định tại Điều 70 Nghị 

định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đất đai. 

Tuy nhiên, qua kiểm tra thủ tục đăng ký cấp giấy CNQSD đất của ông 

Lăng Văn Chỉ cho thấy: hiện nay Ông đã rút lại hồ sơ đề nghị cấp giấy CNQSD 

đất tại xã Hoàng Đồng. Do đó, để có cơ sở giải quyết việc cấp giấy CNQSD đất 

cho gia đình, UBND thành phố hướng dẫn ông Lăng Văn Chỉ nộp lại hồ sơ cấp 

giấy CNQSD đất tại UBND xã Hoàng Đồng để được xem xét, giải quyết theo 

quy định của pháp luật. 

UBND thành phố giao UBND xã Hoàng Đồng khi tiếp nhận lại hồ sơ cấp 

giấy CNQSD đất của gia đình ông Lăng Văn Chỉ, khẩn trương thực hiện các bước 

trình tự, thủ tục theo quy định phối hợp với Chi nhánh VPĐK đất đai, phòng Tài 

nguyên và Môi trường thành phố trình lãnh đạo UBND thành phố xem xét, giải 

quyết hồ sơ cấp giấy CNQSD đất gia đình ông Chỉ, tránh thắc mắc, kiến nghị kéo 

dài của người dân./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Nội chính tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Ban TCD tỉnh; 

- TT Thành ủy (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP ; 

- Ban TCD TP; 

- Các cơ quan: Thanh tra, TNMT, TT PTQĐ; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT, XD,TD. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Công Dũng 
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