ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUẦN GIÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 605 /UBND-VP

Tuần Giáo, ngày12 tháng 5 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tham mưu giải quyết đơn
của công dân

Kính gửi:
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Trung tâm Quản lý đất đai
- UBND xã Quài Tở.
Ngày 11 tháng 5 năm 2021, UBND huyện Tuần Giáo nhận được đơn đề
nghị của ông Cà Quý Nhân (Cà Duy Nhân), cư trú tai bản Pom Ban, xã Quài Tở,
huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
Nội dung đơn: Đề nghị xem xét việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất phần đất và thu hồi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông
Lê Duy Danh, trả lại diện tích đất mà ông Nhân đã mua của ông Danh (có đơn
sao gửi kèm).
Sau khi xem xét nội dung đơn và căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-TTCP
ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại,
tố cáo, phản ánh, kiến nghị. UBND huyện Tuần Giáo giao phòng Tài nguyên và
Môi trường chủ trì, phối hợp với Trung tâm Quản lý đất đai, UBND xã Quài Tở
tham mưu giải quyết đơn của công dân và có báo cáo kết quả giải quyết đơn của
công dân về UBND huyện theo đúng quy định của pháp luật trước ngày
01/6/2021.
Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tuần Giáo đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã Quài Tở
nghiêm tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Ông: Cà Quý Nhân (để biết);
- Lưu: TCD, VT.
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Nguyễn Quyết Thắng

