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  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được đơn đề nghị của bà Hà Thị Thoa, 

(địa chỉ: Số nhà 111, đường Ngư Hải, phường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An - là đại diện theo ủy quyền của bà Võ Thị Hê có hộ khẩu thường trú tại 

thôn Quang Trung, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đơn có nội 

dung: Đề nghị hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công 

dân. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Sở Tài nguyên 

và Môi trường chuyển đơn về UBND huyện Lộc Hà (có đơn gửi kèm), đề nghị 

UBND huyện Lộc Hà chỉ đạo phòng chuyên môn có liên quan, UBND xã Thịnh 

Lộc và phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Thạch Hà - Lộc Hà 

tiến hành kiểm tra, soát xét cụ thể, giải quyết trả lời công dân theo đúng quy 

định của pháp luật. Kết quả kiểm tra, xử lý đề nghị UBND huyện Lộc Hà thông 

báo đến Sở Tài nguyên và Môi trường để cập nhật thông tin và theo dõi./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- VPĐKĐĐ tỉnh Hà Tĩnh; 

- CN VPĐK ĐĐ Thạch Hà - Lộc Hà; 

- UBND xã Thịnh Lộc; 

- Bà Hà Thị Thoa; 

- Lưu: VT, TTr, NTH.  

Gửi: Bản giấy và bản điện tử. 
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