
UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:             /STNMT-ĐĐ 
 

         Ninh Thuận, ngày     tháng 6 năm 2020 
V/v trả lời câu hỏi của bà Nguyễn 

Thị Đăng Thi, trong   chuyên mục 

HỎI - ĐÁP trên Cổng thông tin 

điện tử tỉnh Ninh Thuận. 

 

 

            Kính gửi:  

                             - Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm;                                 

- Bà Nguyễn Thị Đăng Thi (Địa chỉ: Phường Đông Hải, 

thành phố Phan Rang – Tháp Chàm) 
                  

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận Văn bản số 2015/VPUB-KTTH 

ngày 15/6/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc đề 

nghị trả lời trên chuyên mục HỎI – ĐÁP của  bà Nguyễn Thị Đăng Thi.  

Sau khi xem xét, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

1. Về nội dung câu hỏi:  

“Anh Huỳnh Thanh Long được Nhà nước giao 01 lô đất 40 m2  (mét 

vuông) tái định cư ở phường Mỹ Đông, vì đất của anh bị thu hồi để thực hiện 

dự án Trường Trung học cơ sở Đông Hải (phường Đông Hải); Nay anh muốn 

đi làm sổ đỏ, nhưng qua thời gian anh không nhớ là mình có được giao tờ 

quyết định giao đất hay là đã làm mất. Hiện tại chỉ còn tờ quyết định bồi 

thường, cho nên nhờ hướng dẫn giúp để được cấp/cấp lại tờ quyết định giao 

đất để Anh có thể làm được sổ đỏ. 

2. Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường: 

Theo nội dung Đơn và đề nghị được hướng dẫn, giúp đỡ để gia đình Anh 

Huỳnh Thanh Long được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần đầu) 

theo diện được giao đất ở tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất làm trường 

Trung học cơ sở Đông Hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân 

thành phố Phan Rang - Tháp Chàm. 

Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển nội dung Đơn của bà Nguyễn 

Thị Đăng Thi đến Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm để chỉ đạo 

các phòng ban liên quan kiểm tra, giải quyết; đồng thời trả lời cho bà Nguyễn Thị 

Đăng Thi theo thẩm quyền quy định của pháp luật. 

Vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản trả lời để Bà được biết và 

đề nghị Bà liên hệ với Ủy ban nhân dân thành phố Phan rang – Tháp Chàn để 

được xem xét giải quyết theo thẩm quyền./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu VT, QLĐĐ. 
   (số 2105/VPUB-KTTH) 

 
 

 

 
 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Ngọc Thạch 
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