
UBND HUYỆN VĨNH LINH 

UBND TT CỬA TÙNG 
 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Cửa Tùng, ngày  03 tháng 9  năm 2019 

 

THƯ XIN LỖI 

Về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn 

 

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Quýt  

 

Ủy ban nhân dân thị trấn Cửa Tùng có tiếp nhận hồ sơ Cấp đổi giấy chứng 

nhận QSDĐ của Bà Nguyễn Thị Quýt - KP Thạch Nam - TT Cửa Tùng - huyện 

Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị. 

Số giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả /Biên nhận hồ sơ 122/TNHS 

Ngày tiếp nhận hồ sơ: 8/8/2019 

Ngày hẹn trả kết quả: 29/8/2019 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ của Bà Nguyễn Thị Quýt đã chuyển hồ sơ cho Bộ 

phận một cửa huyện Vĩnh Linh xem xét giải quyết theo quy định 

Tuy nhiên đến nay, Ủy ban nhân dân thị trấn Cửa Tùng chưa trả kết quả giải 

quyết hồ sơ của Bà trên hệ thống một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị đúng thời hạn quy 

định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả/ Biên nhận hồ sơ. Lý do: Thời 

gian trả hồ sơ giấy đã chuyển cho bà vào ngày 29/8/2019 (đúng theo giấy tiếp nhận 

hồ sơ và hẹn trả kết quả). Tuy nhiên, do đảm nhiệm chức danh kiêm nhiệm, khối 

lượng công việc nhiều nên bộ phận Địa chính - Xây dựng không theo dõi kịp thời 

trên hệ thống thông tin điện tử để nhập tích chuyển đúng thời gian quy định. 

Rất mong sự thông cảm của Bà./. 

 

   Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VP. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                     CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Văn Phú 

 

 



UBND HUYỆN VĨNH LINH 

UBND TT CỬA TÙNG 
 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Cửa Tùng, ngày 26  tháng 9  năm 2019 

 

THƯ XIN LỖI 

V/v giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn 

 

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Thương Anh 

 

Ủy ban nhân dân thị trấn Cửa Tùng có tiếp nhận hồ sơ Đăng ký biến động 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất đối với trường hợp tặng cho của 

Bà Nguyễn Thị Thương Anh- KP Thạch Trung - TT Cửa Tùng - huyện Vĩnh Linh - 

tỉnh Quảng Trị. 

Số giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả /Biên nhận hồ sơ 131/TNHS 

Ngày tiếp nhận hồ sơ: 03/9/2019 

Ngày hẹn trả kết quả: 24/9/2019 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ của Bà Nguyễn Thị Thương Anh đã chuyển hồ sơ cho 

Bộ phận một cửa huyện Vĩnh Linh xem xét giải quyết theo quy định 

Tuy nhiên đến nay, Ủy ban nhân dân thị trấn Cửa Tùng chưa trả kết quả giải 

quyết hồ sơ của Bà trên hệ thống một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị đúng thời hạn quy 

định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả/ Biên nhận hồ sơ. Lý do: Thời 

gian trả hồ sơ giấy đã chuyển cho bà vào ngày 24/9/2019  (đúng theo giấy tiếp nhận 

hồ sơ và hẹn trả kết quả). Tuy nhiên, do đảm nhiệm chức danh kiêm nhiệm, khối 

lượng công việc nhiều nên bộ phận Địa chính - Xây dựng không theo dõi kịp thời 

trên hệ thống thông tin điện tử để nhập tích chuyển đúng thời gian quy định. 

Rất mong sự thông cảm của Bà./. 

 

   Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VP. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                     CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Văn Phú 
 

 



UBND HUYỆN VĨNH LINH 

UBND TT CỬA TÙNG 
 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Cửa Tùng, ngày 26  tháng 9  năm 2019 
 

THƯ XIN LỖI 

V/v giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn 

 

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Hải Lý 

 

Ủy ban nhân dân thị trấn Cửa Tùng có tiếp nhận hồ sơ Đăng ký biến động 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất đối với trường hợp tặng cho của 

Bà Nguyễn Thị Hải Lý - KP Hòa Lý - TT Cửa Tùng - huyện Vĩnh Linh - tỉnh 

Quảng Trị. 

Số giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả /Biên nhận hồ sơ 132/TNHS 

Ngày tiếp nhận hồ sơ: 03/9/2019 

Ngày hẹn trả kết quả: 24/9/2019 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ của Bà Nguyễn Thị Hải Lý đã chuyển hồ sơ cho Bộ 

phận một cửa huyện Vĩnh Linh xem xét giải quyết theo quy định 

Tuy nhiên đến nay, Ủy ban nhân dân thị trấn Cửa Tùng chưa trả kết quả giải 

quyết hồ sơ của Bà trên hệ thống một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị đúng thời hạn quy 

định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả/ Biên nhận hồ sơ. Lý do: Thời 

gian trả hồ sơ giấy đã chuyển cho bà vào ngày 24/9/2019 (đúng theo giấy tiếp nhận 

hồ sơ và hẹn trả kết quả). Tuy nhiên, do đảm nhiệm chức danh kiêm nhiệm, khối 

lượng công việc nhiều nên bộ phận Địa chính - Xây dựng không theo dõi kịp thời 

trên hệ thống thông tin điện tử để nhập tích chuyển đúng thời gian quy định. 

Rất mong sự thông cảm của Bà./. 

 

   Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VP. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                     CHỦ TỊCH 

 
 

Nguyễn Văn Phú 



 

 

UBND HUYỆN VĨNH LINH 

UBND TT CỬA TÙNG 
 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Cửa Tùng, ngày 26  tháng 9  năm 2019 
 

THƯ XIN LỖI 

V/v giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn 
 

Kính gửi: Bà Ngô Thị Nghĩa 

 

Ủy ban nhân dân thị trấn Cửa Tùng có tiếp nhận hồ sơ Đăng ký biến động 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất đối với trường hợp chuyển 

nhượng của Bà Ngô Thị Nghĩa- KP Hòa Lý - TT Cửa Tùng - huyện Vĩnh Linh - 

tỉnh Quảng Trị. 

Số giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả /Biên nhận hồ sơ 133/TNHS 

Ngày tiếp nhận hồ sơ: 03/9/2019 

Ngày hẹn trả kết quả: 24/9/2019 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ của Bà Ngô Thị Nghĩa đã chuyển hồ sơ cho Bộ phận 

một cửa huyện Vĩnh Linh xem xét giải quyết theo quy định 

Tuy nhiên đến nay, Ủy ban nhân dân thị trấn Cửa Tùng chưa trả kết quả giải 

quyết hồ sơ của Bà trên hệ thống một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị đúng thời hạn quy 

định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả/ Biên nhận hồ sơ. Lý do: Thời 

gian trả hồ sơ giấy đã chuyển cho bà vào ngày 24/9/2019 (đúng theo giấy tiếp nhận 

hồ sơ và hẹn trả kết quả). Tuy nhiên, do đảm nhiệm chức danh kiêm nhiệm, khối 

lượng công việc nhiều nên bộ phận Địa chính - Xây dựng không theo dõi kịp thời 

trên hệ thống thông tin điện tử để nhập tích chuyển đúng thời gian quy định. 

Rất mong sự thông cảm của Bà./. 

 

   Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VP. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                     CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Văn Phú 



UBND HUYỆN VĨNH LINH 

UBND TT CỬA TÙNG 
 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Cửa Tùng, ngày 26  tháng 9  năm 2019 
 

THƯ XIN LỖI 

V/v giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn 
 

Kính gửi: Ông Nguyễn Quang Phong 
 

Ủy ban nhân dân thị trấn Cửa Tùng có tiếp nhận hồ sơ Đăng ký biến động 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất đối với trường hợp tặng cho của 

ông Nguyễn Quang Phong - KP Thạch Trung - TT Cửa Tùng - huyện Vĩnh Linh - 

tỉnh Quảng Trị. 

Số giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả /Biên nhận hồ sơ 130/TNHS 

Ngày tiếp nhận hồ sơ: 03/9/2019 

Ngày hẹn trả kết quả: 24/9/2019 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ của Ông Nguyễn Quang Phong đã chuyển hồ sơ cho 

Bộ phận một cửa huyện Vĩnh Linh xem xét giải quyết theo quy định 

Tuy nhiên đến nay, Ủy ban nhân dân thị trấn Cửa Tùng chưa trả kết quả giải 

quyết hồ sơ của Ông trên hệ thống một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị đúng thời hạn 

quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả/ Biên nhận hồ sơ. Lý do: Thời 

gian trả hồ sơ giấy đã chuyển cho ông  vào ngày 24/9/2019 (đúng theo giấy tiếp 

nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả) . Tuy nhiên, do đảm nhiệm chức danh kiêm nhiệm, 

khối lượng công việc nhiều nên bộ phận Địa chính - Xây dựng không theo dõi kịp 

thời trên hệ thống thông tin điện tử để nhập tích chuyển đúng thời gian quy định. 

Rất mong sự thông cảm của Ông./. 

 

   Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VP. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                     CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Văn Phú 
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