UỶ BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ HỒNG NGỰ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1019/UBND-HC

Thị xã Hồng Ngự, ngày 28 tháng 7 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hướng dẫn đơn yêu cầu của
bà Phạm Thị Ngọc Sương, ngụ
phường An Lộc

Kính gửi: Bà Phạm Thị Ngọc Sương, ngụ khóm An Thạnh A, phường
An Lộc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
Ngày 24 tháng 6 năm 2020, Uỷ ban nhân dân thị xã Hồng Ngự nhận được đơn
của bà Phạm Thị Ngọc Sương. Nội dung đơn: Yêu cầu xem xét, giải quyết cấp lại
Giấy chứng nhận sử dụng đất đối với phần diện tích đất 12.638m2 theo hệ thống bản
đồ địa chính chính quy mới cho Bà, do trước đây cha của Bà là ông Phạm Văn Hiểu
đứng tên Giấy chứng nhận bị huỷ theo Quyết định số 16/QĐ-UBD ngày 07/01/2000
của Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự, nhưng đến nay chưa được cấp lại Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất.
Qua xem xét nội dung đơn, Uỷ ban nhân dân Thị xã hướng dẫn đến bà Phạm
Thị Ngọc Sương, như sau:
Quyết định số 16/QĐ-UB ngày 07 tháng 01 năm 2000 của Ủy ban nhân dân
huyện Hồng Ngự (nay là thị xã Hồng Ngự) thì tất cả các Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất đã cấp trên địa bàn xã An Bình A, huyện Hồng Ngự từ ngày 06 tháng 01
năm 2000 trở về trước đã được hủy bỏ.
Trong đó, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho ông Phạm Văn Hiểu
ngày 08 tháng 01 năm 1993 đã được hủy tại Quyết định số 16/QĐ-UB ngày 07/01/2000
của Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự.
Do đó, nếu phần đất bà Phạm Thị Ngọc Sương đang quản lý sử dụng, thì đề
nghị Bà đến Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả Thị xã để thực hiện thủ tục kê khai
đăng ký cấp giấy chứng quyền sử dụng đất theo quy định tại Quyết định số 1693/QĐUBND-HC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về
việc công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông và phê duyệt Quy trình nội bộ
giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài
nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên
địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Uỷ ban nhân dân thị xã Hồng Ngự hướng dẫn đến bà Phạm Thị Ngọc Sương biết.
Trân trọng kính chào./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT/UBND Thị xã;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu: VT.
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