
PHIẾU XIN LỖI VÀ HẸN LẠI NGÀY TRẢ KẾT QUẢ 

 

Kính gửi: Ông bà Vũ Văn Nghĩa, Nguyễn Thị Hồng Nhung - Địa chỉ: Thôn 

Nâm Trẹn, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa. 

 

Ngày 05 tháng 3 năm 2022, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc 

UBND huyện tiếp nhận giải quyết hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính 

Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý của 

ông bà: Vũ Văn Nghĩa, Nguyễn Thị Hồng Nhung; mã số: 000.00.44.H56-220305-

001. 

Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ: Trước 16 giờ 30 phút, ngày 24 

tháng 3 năm 2022. 

Tuy nhiên, UBND huyện chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của ông bà đúng 

thời hạn quy định ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: Trong các 

bước của quy trình xử lý, có sự chậm trễ tại khâu thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cẩm Thủy.  

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của công dân. 

Vậy UBND huyện xin lỗi ông bà và đã trả kết quả giải quyết hồ sơ cho bà 

vào ngày 25 tháng 3 năm 2022 

Mong nhận được sự thông cảm của ông bà vì sự chậm trễ này. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chi nhánh VPĐK QSDĐ; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Lực 

 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM THỦY 
 

Số:           /PXL-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                    Cẩm Thủy, ngày      tháng 3 năm 2022 


		lucnt.camthuy@thanhhoa.gov.vn
	2022-03-29T10:37:48+0700


		2022-03-30T10:49:22+0700


		2022-03-30T10:49:38+0700


		camthuy@thanhhoa.gov.vn
	2022-03-30T10:49:50+0700




