UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
VĂN PHÒNG
Số: 807

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/VP-HCC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 7 năm 2020

V/v xem xét, kiểm tra việc xử lý
hồ sơ lĩnh vực đất đai của hộ gia
đình, cá nhân trên địa bàn
thành phố Quảng Ngãi

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày 08/7/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh lập biên bản đối
với ông Đỗ Văn Dũng, là người chuyên làm dịch vụ, thường trú tại thôn Cỗ Lũy
Nam, xã Nghĩa Phú không trung thực trong kê khai hồ sơ khi nhận ủy quyền thực
hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cho nhiều chủ hồ sơ, trong đó có hồ
sơ đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu của bà Lê Thị Tề
tại xã Nghĩa Phú (Biên bản gửi kèm theo).
Về hồ sơ của bà Lê Thị Tề, ông Đỗ Văn Dũng đã không trung thực khi kê
khai số điện thoại của chủ hồ sơ là bà Lê Thị Tề và số điện thoại của người đi
nộp hồ sơ là các số điện thoại của mình, dẫn đến nhân viên Văn phòng Đăng ký
đất đai tỉnh – Chi nhánh thành phố lấy lý do không liên hệ được với chủ hộ (nêu
tại các Thông báo số: 555/TB-CNTPQN ngày 24/02/2020, 1008/TB-CNTPQN
ngày 30/3/2020) nên đã tham mưu lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh –
Chi nhánh thành phố ban hành Thông báo số 772/TB-CNTPQN ngày 05/5/2020
trả hồ sơ, không giải quyết. Trong khi qua làm việc, ông Đỗ Văn Dũng cho biết
ông Bùi Mạnh Tường, người thụ lý hồ sơ đã trực tiếp cùng ông Đỗ Văn Dũng
đến thửa đất của bà Lê Thị Tề, có bà Tề ở nhà và con bà Tề là ông Phạm Gia
Thủy nhưng không tiến hành đo đạc.
Căn cứ quy định tại điểm đ khoản 1 điều 5 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP
ngày 23/4/2018 của Chính phủ; thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được
giao và trên cơ sở nội dung Biên bản gửi kèm, Văn phòng UBND tỉnh trân trọng
đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan
kiểm tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật về giải quyết hồ sơ cho bà Lê
Thị Tề, xử lý trách nhiệm của ông Bùi Mạnh Tường và cá nhân có liên quan (nếu
có); thông báo kết quả xử lý về Văn phòng UBND tỉnh để báo cáo lãnh đạo
UBND tỉnh.
Kính đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm, phối hợp
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, KSTTHC, NNTN;
- Lưu: VT, HCC (pvt).
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