
   ỦY BAN NHÂN DÂN  

         XÃ LÂM SƠN 
 

      Số:        /UBND-ĐC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Lâm Sơn, ngày        tháng  6  năm 2022 
 

V/v trả lời ý kiến phản ánh của ông 

Đinh Xuân Chi  

      

                                   Kính gửi:  Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn. 

           

         Căn cứ Công văn số 1363/STTTT-TTCNTT&TT ngày 07/6/2022 của Sở 

Thông tin và truyền thông về việc trả lời ý kiến phản ánh của ông Đinh Xuân 

Chi, ngụ tại Tân Bình, Lâm Sơn, Ủy ban nhân dân xã Lâm Sơn trả lời như sau: 

         Cuối năm 2020 ông Đinh Xuân Chinh (con ông Đinh Xuân Chi) đến Ủy 

ban nhân dân xã (qua Địa chính xã) để làm các thủ tục liên quan đến việc cấp 

giấy chứng nhận QSDĐ, thuộc thửa đất số 136 tờ bản đồ số 130 thôn Tân Bình, 

xã Lâm Sơn.  

         Địa chính xã đã làm các thủ tục liên quan đến việc trích đo thửa đất theo 

quy định, sau đó hồ sơ được trả lại cho ông Chinh để nộp hồ sơ tại Văn phòng 

Đăng ký đất đai – Chi nhánh Ninh Sơn để thực hiện việc trích đo.  

         Đối chiếu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thửa đất trên được quy hoạch 

đất ở nông thôn và hiện nay ông Chi đang sử dụng vào mục đích nhà ở, có 

nguồn gốc nhận chuyển nhượng bằng giấy viết tay từ ông Phan Ngọc Minh (ngụ 

Tân Bình, Lâm Sơn) năm 1992 xây dựng nhà ở ổn định cho đến nay. 

         Thửa đất trên hiện nay chưa được xác lập hồ sơ trích đo, do đó Ủy ban 

nhân dân xã sẽ phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai – Chi nhánh Ninh Sơn 

để thực hiện việc trích đo theo quy định.  

         Trên đây là ý kiến trả lời phản ánh của ông Đinh Xuân Chi, kính chuyển 

Ủy ban nhân dân huyện có hướng chỉ đạo tiếp theo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT và PCT (KT) UBND xã; 

- Lưu: VT, ĐC. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

 

 

Thái Quang Mận 
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