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Về việc hướng dẫn giải quyết 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Văn Quan, ngày 23 tháng 11 năm 2018 

Kính gửi:  

                                   - Chánh Thanh tra huyện; 

                                   - Trưởng Ban Tiếp công dân huyện; 

                                   - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

    - Chủ tịch UBND xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan. 

 Xét Báo cáo số 126/BC-TTr ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Thanh tra 

huyện Văn Quan về xem xét nội dung đơn của ông Hoàng Văn Chỉ, trú tại thôn 

Khòn Ngòa, xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan (người được ông Hoàng Tuấn Âu trú 

tại thôn Khòn Ngòa, xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn ủy quyền ngày 

22/4/2016 và hợp đồng ủy quyền giữa ông Hoàng Văn Chỉ với ông Hoàng Tuấn 

Âu để khiếu nại). 

Nội dung khiếu nại: Đề nghị thu hồi Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 

17/3/2014 của UBND huyện Văn Quan về việc thu hồi, hủy và cấp lại, cấp đổi 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất; Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 12/8/1993 của UBND huyện Văn 

Quan cho ông Hoàng Tuấn Hiệp. 

 ề nội dung: Đơn của ông Hoàng Văn Chỉ là đơn đề nghị UBND huyện thu 

hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp từ năm 1993, cấp đổi năm 2014 về 

việc thu hồi, hủy và cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Hoàng Tuấn Hiệp. 

Qua kiểm tra hồ sơ hòa giải, UBND xã Tân Đoàn còn thiếu các văn bản theo 

Quyết định số 1527/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 

công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết 

của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Điều 88 Nghị định số 43/2014/NĐ-

CP của Chính phủ cụ thể: 

- Quyết định thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai của UBND xã 

ban hành sau Biên bản hòa giải của Hội đồng hòa giải UBND xã (Quyết định số 

65/QĐ-UBND ngày 25/4/2016, Biên bản hòa giải ngày 19/4/2016); 

- Chưa có biên bản xác minh một số hộ dân sinh sống lâu đời tại xã biết rõ 

về nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với thửa đất đó theo Điều 88 Nghị định 

43/2014/NĐ-CP của Chính phủ; 

- Biên bản kết quả hòa giải của UBND xã phần Kết luận cuộc hòa giải tranh 

chấp đất đai, Hội đồng hòa giải chưa có kết luận nếu đương sự không nhất trí thì có 



quyền khởi kiện đến Tòa án nhân dân huyện (Đất đã có Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất).  

Căn cứ các quy định của Pháp luật và chức năng nhiệm của các cơ quan 

tham mưu, Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ như sau: 

1. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện hướng dẫn UBND xã Tân 

Đoàn tiến hành hòa giải tranh chấp đất đai giữa ông Hoàng Tuấn Âu với ông 

Hoàng Tuấn Hiệp theo đúng trình tự, thủ tục (theo Quyết định số 1527/QĐ-UBND, 

ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn, Quyết định về việc công bố thủ tục 

hành chính chuẩn hóa lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp 

xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn). 

2. Giao Ban Tiếp công dân huyện ban hành văn bản thu hồi Thông báo số 

241/TB-UBND ngày 10/10/2018 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan về việc thụ 

lý giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Văn Chỉ và có văn bản hướng dẫn công dân 

đến UBND xã để giải quyết. 

3. Giao Thanh tra huyện có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ cho UBND 

xã Tân Đoàn để hòa giải lại theo đúng quy định. 

Yêu cầu Chánh Thanh tra, Trưởng Ban tiếp công dân, Trưởng phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện; Chủ tịch UBND xã Tân Đoàn nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                      
- Như trên; 
- Ban Tiếp công dân tỉnh (BC); 

- Thanh tra tỉnh (BC ); 

- TT Huyện ủy, TT HĐND (BC); 
- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: HS, VT. 
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