ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂN HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1399/UBND-TTHC

Tân Hưng, ngày 22 tháng 5

năm 2020

V/v báo cáo quá trình giải quyết và trả kết
quả hồ sơ của bà Lê Thị Kiều Oanh

Kính gửi:
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Phòng Tổng hợp - Kiểm soát TTHC.
Ngày 18/5/2020, UBND huyện Tân Hưng có nhận Công văn số 557/VPTHKSTTHC của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND&UBND tỉnh Long An về
việc xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính của
bà Lê Thị Kiều Oanh, ấp An Hòa, xã An Bình A, Thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng
Tháp. Sau khi tiếp nhận, UBND huyện Tân Hưng đã giao cho Trung tâm hành
chính công huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát lại quá
tình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ (TTHC) của bà Lê Thị Kiều Oanh.
UBND huyện Tân Hưng báo cáo quá trình giải quyết và trả kết quả hồ sơ
của bà Lê Thị Kiều Oanh cụ thể như sau:
Ngày 8/4/2020, Trung tâm Hành chính công huyện Tân Hưng có tiếp
nhận hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất của ông Trương Văn Bình chuyển nhượng
cho bà Lê Thị Kiều Oanh, theo biên nhận số: 000.28.29.H39-080420-0004. Hẹn
ngày trả kết quả là ngày 8/5/2020. Theo Công văn số 60/TTHCC ngày
22/5/2020 của Trung tâm Hành chính công huyện, sau khi bà Oanh thực hiện
nghĩa vụ tài chính xong, Chi nhánh VP ĐKĐĐ tại huyện Tân Hưng đã trình Văn
phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường để in giấy CN QSD
đất cho bà Lê Thị Kiều Oanh từ ngày 21/4/2020. Tuy nhiên, tính đến ngày
25/5/2020 vẫn chưa có kết quả trả cho người dân. Trung tâm hành chính công
huyện đã liên hệ với VP. ĐKĐĐ tỉnh nhưng chưa nhận được phản hồi từ VP
ĐKĐĐ tỉnh. Từ đó dẫn đến hồ sơ trễ hẹn, không có kết quả trả cho tổ chức,
công dân đúng theo quy định. Hồ sơ của bà Lê Thị Kiều Oanh (đất ở thuộc
tuyến dân cư 837B do huyện làm chủ đầu tư, bán thương mại, thông qua hình
thức đấu giá giao QSD đất. Không thuộc đối tượng chương trình cụm, tuyến dân
cư vượt lũ theo Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 01/11/2012 của Thủ tướng
Chính phủ).
Nay UBND huyện Tân Hưng kiến nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND
và UBND tỉnh, phòng Tổng hợp - Kiểm soát TTHC tỉnh có ý kiến đối với Sở
Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh sớm giải quyết để
Trung tâm Hành chính công huyện có kết quả trả cho công dân, đồng thời thực
hiện xin lỗi tổ chức, công dân khi để xảy ra hồ sơ, TTHC giải quyết quá hạn
(Đính kèm báo cáo TTHCC).
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Trên đây là báo cáo kết quả xử lý tiếp nhận phản ánh về (TTHC) và kết
quả giải quyết hồ sơ TTHC của bà Lê Thị Kiều Oanh để VP Đoàn ĐBQH,
HĐND và UBND tỉnh, Phòng Tổng hợp - Kiểm soát TTHC tỉnh nắm, tổng
hợp./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Sở TN&MT (để biết);
- Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh (để biết);
- CT, các PCT.UBND huyện;
- Chánh, các Phó CVP;
- Trung tâm hành chính công;
- CN VP ĐKĐĐ tại huyện Tân Hưng;
- NC.UB;
- Lưu: VT.
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