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Số: / UBND-TH
Ninh Sơn, ngày tháng 4 năm 2022

V/v trả lời ý kiến phản ánh
của ông Lê Đặng Hòa Minh

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.

Tiếp nhận Văn bản số 866/STTTT-TTCNTT&TT ngày 12/4/2022 của Sở
Thông tin truyền thông về việc trả lời ý kiến phản ánh của ông (bà) Lê Đặng
Hòa Minh đối với thửa đất số 14, tờ bản đồ 65, xã Ma Nới.

Qua kiểm tra rà soát, UBND huyện Ninh Sơn có ý kiến như như sau:
Nội dung ông Lê Đặng Hòa Minh thắc mắc “Nhà tôi có mảnh đất thửa 14

số 65, nhiều lần làm sổ đất nhưng huyện Ninh Sơn nói còn đang quy hoạch theo
Quyết định số 199. Cho tôi hỏi: vậy khi nào nhà tôi mới làm sổ đất được, trong
khi đó tôi thấy một số thửa đất khác trong xã đều làm được sổ mà sao nhà tôi
đất đã có nhà ở, lại không có làm sổ mà cứ nói đợi tỉnh quyết định. Tôi mong cơ
quan chức năng trả lời cho tôi.!”

Nội dung vụ việc đã được UBND huyện Ninh Sơn trả lời tại Công văn số
4490/UBND-TH ngày 16/11/2021. Xác định thửa đất số 14, tờ bản đồ số 65 tại
xã Ma Nới do bà Tà Yên Thị Định và ông Katơr Ngao đang canh tác sử dụng,
khu vực đất chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử
dụng rừng sang mục đích khác nên chưa đủ điều kiện xem xét cấp giấy chứng
nhận QSDĐ.

Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến việc đăng ký cấp giấy chứng
nhận QSDĐ đất thửa đất số 14 tờ bản đồ số 65, xã Ma Nới. Nay UBND huyện
Ninh Sơn thông tin đến Sở Thông tin và truyền thông và ông Lê Đặng Hòa Minh
để biết./.
Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH
- Như trên;
- VP ĐKĐĐ-CNNS;
- UBND xã Ma Nới (để biết);
- Ông Lê Đặng Hòa Minh;
- Lưu VP, MP.

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa
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