
UY BAN NHAN DAN 
THANH PHO GIA NGHA 

SOU /UBND-ThMT 
V/v trâ 1ii dun kin nghj 
cUa bà Ha Thi Au. 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip  - Tir do - Hnh phüc 

Gia Nghi'a, ngày.Z tháng o.iäm 2021 

KInh giri: BàHà Thj Au 

Da chi: T dan ph 2, phrning Nghia Dtrc, TP. Gia Nghia, tinh Dk Nông. 

Uy ban nhân dan thành ph Gia Nghia nhn dugc kin nghj cüa bà Ha Thj Au, 
dja chi: To dan phô 2, phu&ng Nghia Düc, thành phô Gia Nghia, tinh Dk Nông. 
Ni dung: Kiên nghj xem xét vic cap Giây CNQSD dt cho h gia dInh dä np 
nhiêu lan nhung den nay h gia dinh van chua nhn duc két qua giái quyt. D 
nghj cap lãnh do xem xét giâi quyêt dirt diem cho gia dInh. 

Sau khi kim tra, Uy ban nhân dan thành ph có kin nhu sau: 

Ngày 15/7/2020 Uy ban nhân dan thành ph Gia Nghia dã có Cong van s 
1352/UBND-TNMT, ye vic giài quyêt dun kiên nghj cüa bà Ha Thj Au, trong do 
d yêu câu Chi nhánh Van phOng däng k dat dai thành phô chU trI phôi hcip vói 
UBND phung Nghia Dirc kiêm tra ho so dê nghj cap Giây CNQSD dat cüa bà Ha 
Thj Au huóng dn và trà li cho bà ducc biêt (phô to C'Ong van so 1352/UBND-

TNMTngày 15/7/2020 kern theo). 

Ngày2l/12/2020 UBND phuing Nghia Due tip nhn h so d nghj cp Giy 
CNQSD dat cüa gia dInh bà và dã chuyên den Chi nhánh Van phOng dàng k dat dai 
thành phô Gia NghTa chuyên thuê den Chi ci1c thuê khu virc Gia NghTa — Däk Glong 
ti phiu chuyên sO 45/PCTTDC, ngày 05/01/2021. Sau khi hoàn thin ho so chuyên 
den phOng Tài nguyen và Môi trumg se tharn muu UBND thành phô GiaNghTa cap 
GiâyCNQSD dat cüagia dInh bà. Sau khi UBND thành phô nh.n ducc ho so cüa bà 
se kiêm tra và cap Giây chung nh.n quyên sir ding dat theo dUng quy djnh. 

Trên day là kin trà lôi kin nghj cUa bà Ha Thj Au d h gia dInh bi& duqc 
biêt thirc hiên./. 

Noi nhmn: 
- Nhir trén; 
- CT, PCT UBND thành pho; 
-LDVP; 
- BTCD thânli p!i; 
- Ltru: VT, TNMT. 
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KT. CHU TICH 
PHO OHJã nhãn 

dn thãnh phôia Nghia 
Email: 

Thô gian ks': 15.07.2020 
15:27:26 +07:00 

UY BAN NHAN DAN 
THANH PHO CIA NCHiA 

ski 5.2fuBND-TNMT 
V/v giãi quyt dcm kin nghj cUa 

bã Ha Thi Au 

CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p — Tir do - Hnh phác  

Gia Nghia, ngày L 5 tháng R- nám 2020 

KInhgri: 

- Uy ban nhân dan phthng Nghia D(rc; 

- Chi nhánh Van phông dãng k dt dai thành ph Gia Nghia. 

Uy ban nhân dan thành phô Gia Nghia nhn ducic don kin nghj cüa bà Ha 
Thj Au, dja chi: t dan ph 2, phu&ng Nghia Dt'rc, thành ph Gia NghTa, tinh 
Dàk Nông. Ni dung don: Kin nghj vic cp giy chüng nhn quyn sir ding 
dat nhu'ng Chi nhánh Van phông däng k' dAt dai, UBND phi.rông Nghia Düc trã 
1i nhi&u tAn, không huàng dn rö rang, dê ho gia dInh di 1i nhiêu lAn. 

Sau khi xem xét, UBND thãnh phi Gia Nghia có kin nhu sau: 

Yêu cAn Chi nhánh Van phóng dãng k dAt dai thành ph Gia NghTa chü tn 
phôi hqp vói UBND phi.r&ng Nghia Düc kiêm tra h so xin cAp giAy chng nhn 
quyn sir diing dAt cUa bâ Ha Thj Au. Tnrng hqp dU diu kin cAp giAy chfrng 
nhn quyn sü dung dAt thI huâng dAn h gia dInh hoàn chinh h so (hung dAn 
mt LAn bang van bàn) 1p thu t1c trInh UBND thành ph6 cAp giAy chirng nhn 
quyn sCr diing dAt cho h gia dInh. Tnthng hçrp không dü diu kin thI trâ Li h 
so và nêu rô l do cho ho gia dInh dircic bitt, tránh trithng hqp huâng dAn nhiu 
lan, gay birc xüc cho h gia dInh. Báo cáo kt qua thtrc hin v UBND thành 
ph truâc ngày 25/7/2020. 

Trén day là kin cüa UBND thành phô Gia NghTa v vic giãi quyt don 
kin nghj cüa bà Ha Thj Au d hO gia dInh bà và các don vj lien quan di.rçc bit 
và thuc hiên./. 

No'i n/ian: 
- Nhi.r trén; 
- CT, cãc PCT UBND thành ph; 
- BTCD thãnh phô; 
- B Ha Thi Au. Dic: To dan phô 2, 

P. Nghia DCrc, TP. Gia NghTa (dé biét); 
- Lixu VT, TNMT. 

Thch Cinh Tjnh 
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