
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 xử lý đơn của công dân 

                Ngọc Hồi, ngày      tháng      năm 2020 

                  

 

Kính gửi: ông Đặng Chinh Kỳ (thường trú tại TDP 2, thị trấn Plei Kần, 

huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) 

    

Ngày 03 tháng 6 năm 2020, UBND huyện Ngọc Hồi nhận được đơn Kiến nghị 

của ông Đặng Chinh Kỳ (thường trú tại TDP 2, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, 

tỉnh Kon Tum). Nội dung: Đề nghị UBND huyện Ngọc Hồi và các cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết tranh chấp đất theo công văn số 95/CV-UB ngày 24/9/2003 mà 

UBND huyện đã giải quyết để gia đình ông xây bờ kè bảo vệ lô đất của gia đình vì 

nhà ông bây giờ đang bị sụt lún rất nghiêm trọng có nguy cơ sạt lở rất cao.  

Qua xem xét nội dung đơn và các tài liệu kèm theo, căn cứ quy định của pháp 

luật; UBND huyện Ngọc Hồi đã chuyển đơn của ông Đặng Chinh Kỳ đến Chủ tịch 

UBND thị trấn Plei Kần để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và theo quy 

định của pháp luật (tại Văn bản số 1372/UBND-NC ngày 24/6/2020). 

Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi đề nghị ông Đặng Chinh Kỳ chờ kết quả giải 

quyết của Chủ tịch UBND thị trấn Plei Kần./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thanh tra huyện (t/d); 

- Ban TCD huyện (biết); 

- UBND thị trấn Plei Kần; 

- CVP và các PCVP; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Châu Ngọc Lân 
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