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V/v trả lời phản ánh, kiến nghị  

của công dân Đinh Hữu Bình 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Nha Trang, ngày 16   tháng  10  năm 2018 

                   Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa 

UBND thành phố Nha Trang nhận được Công văn số 2333/SNV-CCHC 

ngày 27/9/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa về chuyển phản ánh, thắc mắc của 

công dân Đinh Hữu Bình trong giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất.   

Qua xem xét, UBND thành phố đã chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai thành phố Nha Trang tiến hành rà soát, báo cáo cụ thể quá trình giải quyết 

hồ sơ của ông Đinh Hữu Bình, đồng thời xử lý trách nhiệm đối với những cá nhân 

có liên quan để xảy ra sai sót, chậm trễ. 

Kết quả kiểm tra cho thấy trường hợp thửa đất của ông Đinh Hữu Bình 

thuộc đoạn rẽ của 02 nhánh có điểm đầu và điểm cuối (khép nhánh) cùng nằm trên 

trục đường Núi Sạn, 02 nhánh này có độ rộng tương đương nhau nên vào ngày 

05/10/2018, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Nha Trang đã phối 

hợp với Chi cục Thuế thành phố, UBND phường Vĩnh Hải kiểm tra thực địa tại 

thửa đất và đã thống nhất ý kiến về việc xác định tiền sử dụng đất đối với thửa đất 

của ông Đinh Hữu Bình. 

Hiện nay hồ sơ của ông Đinh Hữu Bình đang được tiếp tục giải quyết và hẹn 

lại thời gian trả kết quả cho công dân vào ngày 23/10/2018. 

Kính báo Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa./. 

Nơi nhận:                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như trên (VBĐT);     KT. CHỦ TỊCH 

- Lưu: VT, NV (02b).     PHÓ CHỦ TỊCH 
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