
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số: 3180/STNMT-VP  
V/v yêu cầu đến nhận GCN QSD đất 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Hà Tĩnh, ngày  02  tháng 11  năm 2018 

                                  

              

    Kính gửi:  

- UBND xã Thường Nga - huyện Can Lộc; 

- UBND phường Đậu Liêu - TX Hồng Lĩnh; 

- UBND xã Cẩm Lạc - huyện Cẩm Xuyên; 

- UBND xã Đức Vĩnh - huyện Đức Thọ; 

- UBND xã Sơn Kim 2 - huyện Hương Sơn; 

- Bưu điện Hà Tĩnh (Tại xã Thạch Văn); 

- Trường Mầm non Sơn Phúc - huyện Hương Sơn; 

- Trạm Y tế xã Phúc Trạch - huyện Hương Khê; 

- Ban Trị sự Phật giáo huyện Hương Khê. 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh đã nhận được Hồ sơ đề nghị công nhận 

quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các tổ chức có tên 

nêu trên (từ năm 2015 lại nay). Sau khi nhận được hồ sơ, Sở đã tiến hành thẩm định 

trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận QSD đất và cấp GCN QSD đất. 

Tuy nhiên đến nay các tổ chức nói trên chưa đến nhận kết quả tại Sở.  

Vậy đề nghị các đơn vị có tên trên khẩn trương đến nhận kết quả tại Văn 

phòng Sở Tài nguyên và Môi trường, chậm nhất đến ngày 09/11/2018, sau thời gian 

trên nếu các tổ chức không trực tiếp đến nhận Sở sẽ tiến hành chuyển vào kho lưu trữ 

và sẽ không chịu trách nhiệm.  

Lưu ý: Khi đến nhận kết quả cần mang theo phiếu biên nhận hồ sơ, giấy giới 

thiệu của cơ quan./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ phụ trách; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu VT. 

Gửi bản giấy và điện tử. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

    

 

 

 

Nguyễn Hùng Mạnh 

 


