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ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ KINH MÔN

Số:         /UBND-TNMT

V/v trả lời phản ánh, kiến nghị
của ông Đinh Quang Hùng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Kinh Môn, ngày 07 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: ông Đinh Quang Hùng, thường trú: số 1A7, Vũ 
Hựu, P. Thanh Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tại Công 
văn số 3004/UBND-VP ngày 17/8/2021 về việc trả lời phản ánh, kiến nghị của 
ông Đinh Quang Hùng liên quan đến nội dung ông Đinh Tiên Hoàng (là em trai 
ông Đinh Quang Hùng) nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn 
liền với đất của vợ chồng ông Nguyễn Xương Khiêm, địa chỉ thường trú tại 
phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Vị trí tại thửa đất số 466, 
tờ bản đồ số 09, phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. UBND 
thị xã Kinh Môn trả lời ông Đinh Quang Hùng như sau:

Ngày 01/9/2021, Cơ quan chuyên môn của UBND thị xã Kinh Môn đã 
làm việc với UBND phường Thái Thịnh, ông Nguyễn Xương Khiêm (đại diện 
bên chuyển nhượng) và ông Đinh Tiên Hoàng (đại diện bên nhận chuyển 
nhượng) về các nội dung có liên quan. Tại buổi làm việc xác định: Hồ sơ chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
của ông Đinh Tiên Hoàng chưa được nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
của UBND thị xã.

Để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên có liên quan, Phòng Tài 
nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 34/TNMT ngày 06/9/2021 gửi 
ông Đinh Tiên Hoàng, đề nghị ông Đinh Tiên Hoàng nộp hồ sơ chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã Kinh Môn để được giải quyết theo quy định 
của pháp luật.

UBND thị xã Kinh Môn trả lời ông Đinh Quang Hùng được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;    
- Văn phòng UBND tỉnh
(phòng Kiểm soát TTHC);
- Lãnh đạo UBND thị xã;
- Lưu: VT, TNMT.

CHỦ TỊCH

Trương Đức San
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