
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-NC 

V/v trả lại đơn của công dân 

                Ngọc Hồi, ngày      tháng      năm 2020 

                  

 

Kính gửi: Bà Lê Thị Hoan (Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Plei Kần, 

huyện Ngọc Hồi,  tỉnh Kon Tum). 

    

Ngày 22 tháng 6 năm 2020, UBND huyện Ngọc Hồi nhận được đơn đề nghị 

của bà Lê Thị Hoan; Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh 

Kon Tum (đơn đề ngày 11 tháng 3 năm 2020). Nội dung: Đề nghị Chủ tịch UBND 

huyện Ngọc Hồi và phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xem xét, quan tâm, giải 

quyết cho gia đình bà được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với thửa 

đất nằm trên trục đường Nguyễn Du. 

Qua xem xét nội dung đơn, căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản pháp 

luật có liên quan; UBND huyện Ngọc Hồi nhận thấy nội dung đơn đề ngày 

11/3/2020 của bà Lê Thị Hoan là đơn đề nghị giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

lĩnh vực đất đai (đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thổ cư). 

Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi đề nghị bà Lê Thị Hoan liên hệ với UBND 

thị trấn Plei Kần và các đơn vị có liên quan để được hướng dẫn thủ tục theo quy 

định của pháp luật (nếu đủ điều kiện). 

Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi báo để bà Lê Thị Hoan biết, liên hệ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thanh tra huyện (t/d); 

- CVP và các PCVP; 

- Phòng TN&MT (p/h); 

- Ban TCD huyện (biết); 

- UBND thị trấn Plei Kần; 

- Trang thông tin điện tử huyện (đ/t); 

- Lưu: VT, NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Châu Ngọc Lân 
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