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 Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng 

 Căn cứ công văn 1434/UBND-VP ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Uỷ ban 

nhân dân huyện Hà Quảng về việc giao nhiệm vụ trả lời phản ánh của công dân. 

Uỷ ban nhân dân xã Lương Can xin trả lời như sau: 

 Từ tháng 7 năm 2019 trở về trước công chức địa chính phụ trách lĩnh vực 

đất đai tại Uỷ ban nhân dân xã Lương Can vì lý do sức khỏe, bệnh tật đã xin 

nghỉ việc theo chế độ hiện nay đồng chí ấy đã chết. Trước khi đồng chí nghỉ việc 

cũng không bàn giao hồ sơ địa chính cho đồng chí mới. Năm 2020 Uỷ ban nhân 

dân huyện Thông Nông sáp nhập với Uỷ ban nhân dân huyện Hà Quảng một số 

công chức phụ trách văn phòng đăng ký đất đai chuyển đổi vị trí công tác sang 

huyện khác. Từ năm 2019 đến năm 2022 Uỷ ban nhân dân xã Lương Can đã 

thay đổi 4 công chức địa chính phụ trách lĩnh vực đất đai.  

Theo phản ánh của công dân trên hệ thống kết nối Cao Bằng lại không ghi 

rõ chủ hộ là ai, thời gian nào của năm 2019 xin cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất. Vì vậy Uỷ ban nhân dân xã Lương Can không biết hồ sơ xin cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất là của hộ gia đình nào của xã Đa Thông. Uỷ ban 

nhân dân xã Lương Can đề nghị công dân phản ánh trên hệ thống kết nối Cao 

Bằng đến Uỷ ban nhân dân xã Lương Can trao đổi trực tiếp với đồng chí Địa 

chính xã phụ trách lĩnh vực đất đai để xem xét lại hồ sơ, nguyên nhân tại sao đến 

thời điểm này vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận, hồ sơ còn vướng mắc ở đâu 

thì cùng nhau tháo gỡ vướng ở đó và làm thủ tục bổ sung cho hoàn chỉnh để cấp 

trên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật. 

Uỷ ban nhân dân xã Lương Can đã kiểm tra trên hệ thống kết nối Cao 

Bằng nhưng không tìm thấy nội dung phản ánh của công dân ngày 11 tháng 5 

năm 2022. Vì vậy Uỷ ban nhân dân xã Lương Can rất mong Uỷ ban nhân dân 

huyện Hà Quảng chuyển lời giúp Uỷ ban nhân dân xã Lương Can đến công dân 

phản ánh trên hệ thống kết nối Cao Bằng được biết. 

Trên đây là trả lời phản ảnh của công dân của Uỷ ban nhân dân xã Lương 

Can./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VP, ĐC (Duệ). 
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