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    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /UBND - TD 
          

           Thanh Hóa, ngày        tháng 5 năm 2020 

V/v trả lời bà  

Nguyễn Thị Thao. 

 

                         

  

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Thao, số nhà 156 đường 

Lương Đắc Bằng, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa. 
 

 

UBND tỉnh nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thao ở số nhà 156 

đường Lương Đắc Bằng, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa đề nghị 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà. 

  Sau khi xem xét nội dung đơn và các tài liệu có liên quan, Chủ tịch 

UBND tỉnh trả lời bà Nguyễn Thị Thao như sau: 

Nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Thao đã được Chủ tịch UBND thành 

phố Thanh Hóa xem xét, giải quyết và có Văn bản số 1576/UBND-TNMT 

ngày 31/3/2020 báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và trả lời bà Thao, trong đó có 

nội dung: Để có cơ sở cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình 

bà Nguyễn Thị Thao, đề nghị gia đình bà và em chồng bà thống nhất với nhau 

về diện tích, ranh giới. Khi nào hai gia đình thống nhất được với nhau. Đề 

nghị UBND phường Đông Sơn hướng dẫn lập thủ tục cấp đổi Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà theo quy định. Nếu hai bên không 

thống nhất với nhau, đề nghị các bên khởi kiện ra Tòa án nhân dân giải quyết 

theo quy định của pháp luật. 

   Như vậy, nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Thao đã được Chủ tịch 

UBND thành phố Thanh Hóa chỉ đạo giải quyết và đã có văn bản hướng dẫn, 

trả lời bà Thao thực hiện theo quy định của pháp luật. 

  Chủ tịch UBND tỉnh trả lời để bà Nguyễn Thị Thao biết và chấp hành 

theo quy định của pháp luật./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBND thành phố Thanh Hóa; 

- UBND phường Đông Sơn; 

- Lưu: VT, TD S1576/2020. 

     

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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