ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐÌ NH LẬP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 480 /TB-UBND

Đình Lập, ngày 17 tháng 9 năm 2019

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết quả hướng dẫn, trả lời các ý kiến kiến nghị của ông Hoàng Thị Giáo,
tại phiên tiếp công dân ngày 12 tháng 9 năm 2019
Người ký: Ủy
ban Nhân dân
huyện Đình
Lập
Email:
ubnddinhlap
@langson.gov
.vn
Cơ quan: Tỉnh
Lạng Sơn

Kính gửi: Bà Hoàng Thị Giáo, thôn Nà Vang,
xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

Thực hiện Quy chế tiếp công dân của UBND huyện, ngày 12/9/2019 tại
Trụ sở Tiếp Công dân của huyê ̣n , đồ ng chí Hoàng Thanh Đạm, Phó Chủ tịch
UBND huyê ̣n đã chủ trì tiế p công dân . Tham dự tiếp công dân có đầy đủ các
thành phần tiếp công dân theo quy định.
KẾT QUẢ TIẾP CỤ THỂ
Bà Hoàng Thị Giáo, trú tại thôn Nà Vang, xã Bính Xá, huyện Đình Lập,
trình bày nội dung sau: Đề nghị UBND huyện Cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất cho gia đình bà theo quy định (gửi kèm theo đôn đề nghị); đề nghị
UBND huyện thành lập đoàn lên kiểm đếm số cây thông đã bị chặt phá năm
2017 trên diện tích đất của gia đình bà đang canh tác.
Két luận:
- Đối với kiến nghị được cấp giấy CNQSD đất: Đề nghị Bà đến UBND xã
Bính Xá để được hướng dẫn kê khai các thủ tục theo quy định.
- Đối với kiến nghị kiểm đếm cây Thông đã bị chặt: UBND huyện giao
cho UBND xã Bính Xá chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xác
minh lập biên bản cụ thể. Đề nghị bà Hoàng Thị Giáo trong quá trình giải quyết
vụ việc cần tích cực phối hợp với UBND xã thực hiện.
Ủy ban nhân dân huyện thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ đợt 01
tháng 9 năm 2019 đến Bà Hoàng Thị Giáo để Bà được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện (Đ/c Đạm);
- Ban TCD huyện;
- Lưu: VT.
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