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                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /TB-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng   12  năm 2019 
 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh đối với vụ việc Hội đồng tư vấn  

giải quyết khiếu nại tỉnh đã họp tư vấn ngày 12/12/2019 
 

 

Sau khi xem xét Báo cáo kết quả cuộc họp ngày 12/12/2019 của Hội đồng 

tư vấn giải quyết khiếu nại tỉnh (Báo cáo số 310/BC-SXD ngày 04/12/2019 của 

Sở Xây dựng), về kết quả xem xét đơn của bà Bùi Thị Hợp, trú tại ngõ 26, 

đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, đề nghị được mua 

nhà thuộc sở hữu nhà nước, ngôi nhà số 114, khu 1, thị trấn Na Sầm, huyện Văn 

Lãng, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

1. Hiện nay bà Bùi Thị Hợp không đủ điều kiện để được mua ngôi nhà số 

114, khu 1, thị trấn Na Sầm theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 

ngày 20/10/2015 của Chính phủ, do chưa có Hợp đồng thuê nhà với cơ quan 

quản lý. 

2. Giao UBND huyện Văn Lãng hướng dẫn bà Hợp thực hiện thủ tục thuê 

nhà nếu có nhu cầu. 

3. Sau khi đã ký hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước, nộp tiền thuê 

nhà và các khoản chi phí khác đầy đủ theo quy định, nếu bà Hợp có đơn đề nghị 

được mua ngôi nhà số 114 thì UBND huyện Văn Lãng xem xét, giải quyết theo 

quy định của pháp luật. 

Chủ tịch UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.    

 
 

Nơi nhận:                                                                             

- BT, PBT TT Tỉnh ủy;                                            

- CT, PCT HĐND tỉnh;                                                     

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Các VP: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; 

- UBMT TQ VN tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; 

- Các Sở, ngành: Thanh tra tỉnh, Tài nguyên và MT,  

Xây dựng, Tư pháp, Tài chính; 

- UBND huyện Văn Lãng; 

- C, PVP UBND tỉnh; Ban TCD, TH, KTN;                                                                             

- Lưu: VT, DCH 

TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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