UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 704 /UBND-TD

Thanh Hóa, ngày

13 tháng 01 năm 2022

V/v trả lời đơn của ông Ngô
Văn Minh, phường Ngọc
Trạo, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi: Ông Ngô Văn Minh ở số nhà 71, đường Bùi Thị
Xuân, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa.
UBND tỉnh nhận được đơn của ông Ngô Văn Minh phản ánh việc UBND
huyện Thiệu Hóa cung cấp chứng cứ không đúng sự thật cho TAND huyện
Thiệu Hóa liên quan đến việc tranh chấp đất đai và Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất đối với khu đất có nguồn gốc của bố mẹ ông để lại tại Tiểu khu 4, thị
trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa.
Về việc này, UBND tỉnh đã có Công văn số 17044/UBND-TD ngày
28/10/2021 chuyển đơn đến Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa chỉ đạo kiểm tra,
giải quyết theo quy định của pháp luật. UBND huyện Thiệu Hóa đã có Công văn
số 1740/UBND-T.Tra ngày 23/6/2021 và Công văn số 3283/UBND-TNMT
ngày 11/11/2021 trả lời ông Ngô Văn Minh và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh,
trong đó có nội dung: Hiện nay, ông Ngô Văn Minh khởi kiện đến Tòa án nhân
dân và đã được thụ lý giải quyết theo quy định; việc xem xét tính đúng đắn, hợp
pháp về quan điểm, chứng cứ của UBND huyện Thiệu Hóa là thẩm quyền của
Tòa án nhân dân.
Chủ tịch UBND tỉnh trả lời và gửi kèm Công văn số 3283/UBND-TNMT
ngày 11/11/2021 và Công văn số 1740/UBND-T.Tra ngày 23/6/2021 nêu trên để
ông Ngô Văn Minh biết và thực hiện theo quy định của pháp luật./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- UB Kiểm tra Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- UBND huyện Thiệu Hóa;
- Lưu: VT, TD.
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