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         Số:           /UBND-TNMT 
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nghị của công dân 

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       TP. Lào Cai, ngày        tháng       năm 2021  

 

 
Kính gửi:  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai. 

 

 UBND thành phố Lào Cai nhận được Văn bản số 2283/STNTM-VPĐK ngày 
23/8/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị phối hợp trả lời phản 

ánh, kiến nghị của công dân Vũ Thành Trung, địa chỉ Khu đô thị Cosy, phường 
Pom Hán, thành phố Lào Cai.  

Nội dung: “Theo giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả có mã là 

000.11.12.H38-281282- 0025 (Chi tiết trong file đính kèm). Thời gian nhận hồ sơ 
là 02/12/2020, thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ là 14/01/2021 nhưng không 

có kết quả, cũng không được nhận được bất cứ thông báo nào. Trong khi hồ sơ đã 
có quyết định công nhận quyền sử dụng đất số 2542/QĐ-UBND do UBND TP Lào 

Cai cấp ngày 26/11/2020. Kính mong các lãnh đạo xem xét giải quyết giúp đợi chờ 
nửa năm chỉ để nhận cái giấy thôi trong khi đã có quyết định công nhận quyền sử 

dụng đất rồi”. 

 Sau khi kiểm tra hồ sơ lưu tại Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Lào 

Cai, Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai có ý kiến như sau: 

 Theo giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả  tại bộ phận "Một cửa" UBND 

thành phố Lào Cai (mã số 000.11.12.H38-281282- 0025) thì đây là trường hợp cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ ông Lê Thanh Hải, địa chỉ thôn 
Củm Hạ 1, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai. Đối với hồ sơ của hộ ông Hải, Chi 

nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Lào Cai đang thực hiện trình tự thủ 
tục hành chính theo quy định. Tuy nhiên ngày 25/02/2021 ông Lê Thanh Hải đã có 

đơn xin rút hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Do đó việc phản ánh của ông Vũ Thành Trung nêu trên là không chính xác.  
 

(Có đơn xin rút hồ sơ của ông Lê Thanh Hải kèm theo)  

UBND thành phố trả lời để sở Tài nguyên và Môi trường được biết./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;  
- Lưu VT.TNMT (Quyên); 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

    Hoàng Đăng Khoa 
  



 


		Phòng CNTT - Sở TTTT tỉnh Lào Cai - ĐT:02143.828.669 - Email:phongcntt-stttt@laocai.gov.vn
	2021-08-26T15:24:10+0800
	UBND TỈNH LÀO CAI
	Hoàng Đăng Khoa<hdkhoa-laocai@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-26T14:30:14+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai<contact-laocai@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-26T14:30:24+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai<contact-laocai@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-26T14:30:28+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai<contact-laocai@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-08-26T14:30:31+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai<contact-laocai@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




