
UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:         /STNMT-VPĐK 

V/v trả lời câu hỏi của ông Vũ Thành Trung 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lào Cai, ngày         tháng      năm 2021 

Kính gửi: Ông Vũ Thành Trung; Địa chỉ: Khu đô thị Cosy,  
    phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 

 
Ngày 02/8/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao xử lý và trả lời 

phản ánh kiến nghị trên Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị - 
Cổng dịch vụ công quốc gia của ông Vũ Thành Trung, địa chỉ: Khu đô thị Cosy, 
phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Nội dung phản ánh: “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” . Sở Tài nguyên 
và Môi trường trả lời như sau:  

Sau khi xem xét nội dung đơn đề nghị của công dân, Sở Tài nguyên và Môi 
trường đã đề nghị UBND thành phố Lào Cai phối hợp trả lời phản ánh, kiến nghị 
của công dân tại Văn bản số 2161/STNMT-VPĐK ngày 12/8/2021 (lần 1) và Văn 
bản số 2283/STNMT-VPĐK ngày 23/8/2021 (lần 2). 

Ngày 26/8/2021, UBND thành phố Lào Cai đã có ý kiến xác nhận: Theo 
giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả mã số 000.11.12.H38-281282-0025 thì đây 
là trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của hộ ông Lê 
Thanh Hải, địa chỉ Thôn Củm Hạ 1, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào 
Cai. Đối với hồ sơ của hộ ông Hải, UBND phố Lào Cai đang chỉ đạo các cơ quan 
tham mưu thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của hộ gia đình nhà Ông Lê 
Thanh Hải. Tuy nhiên, hiện nay 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 đến nay không còn đề nghị đối với UBND thành phố tại Văn bản số 
911/UBND-TNMT (có bản sao Văn bản của UBND thành phố Lào Cai và đơn xin 
rút hồ sơ của ông Lê Thanh Hải gửi kèm theo).  

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai trả lời để ông Vũ Thành Trung 
được biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Giám đốc Sở; 
- Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai; 
- VPĐK đất đai tỉnh Lào Cai; 
- Văn phòng Sở;              
- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
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