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   Kính gửi:  Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn  
  

   

Chủ tịch UBND tỉnh nhận được đơn của Bà Nguyễn Thị Khải, xã Gia Thanh, 

huyện Gia Viễn đề nghị xem xét lại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

ông Đỗ Văn Tòng đối với diện tích 876m2 đất tại xã Gia Thanh, huyện Gia Viễn 

(diện tích đất đang có tranh chấp). 

           Về nội dung này, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh,  Ban Tiếp 

công dân tỉnh đã có Văn bản số 112/BTCD ngày 14/6/2022 chuyển đơn của công 

dân trên đến UBND huyện Gia Viễn để kiểm tra, có văn bản trả lời công dân, báo 

cáo kết quả kiểm tra về UBND tỉnh trước ngày 8/7/2022. Tuy nhiên, đến nay UBND 

tỉnh chưa nhận được báo cáo của UBND huyện Gia Viễn về nội dung trên, đồng thời 

công dân tiếp tục gửi đơn đề nghị đến Chủ tịch UBND tỉnh.   

           Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn khẩn trương, chỉ 

đạo kiểm tra, xem xét nội dung vụ việc, có văn bản trả lời công dân và báo cáo kết quả 

giải quyết về UBND tỉnh trước ngày 30/11/2022.  

          (Gửi kèm đơn của công dân)./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 
- Bà Nguyễn Thị Khải (thay TB xử lý đơn); 
- Lưu: VT, VP10. 
       
        BD_VP10/Gia Viễn_GV_Nguyễn Thị Khải 
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   Nguyễn Cao Sơn  
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