
   Kính gửi: Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh. 

 

Ngày 06/8/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh nhận được 
Công văn số 12/BBT-THCB của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh về việc 

chuyển câu hỏi công dân. Nội dung có liên quan đến câu hỏi của ông Nguyễn 
Ngọc Sang, địa chỉ: ấp Cổ Tháp A, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh 

Trà Vinh về yêu cầu trả lời hồ sơ thực hiện đăng ký thế chấp và cấp Giấy chứng 
nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên thửa đất số 109 

tờ bản đồ số 21 diện tích 300 m2, hiện đang sử dụng và đã cất nhà ở ổn định, 
không tranh chấp; đất tọa lạc tại ấp Cổ Tháp A, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu 

Thành, tỉnh Trà Vinh. 

Ngày 17/8/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh có Công văn 
số 2287/STNMT-VPĐKĐĐ phúc đáp đến Ban biên tập Cổng thông tin điện tử 

tỉnh. Qua nội dung Công văn: “Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh 
Trà Vinh chưa có văn bản phúc đáp liên quan việc thực hiện hồ sơ đăng ký thế 

chấp quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Ngọc Sang có nguồn gốc miễn giảm tiền 
sử dụng đất cho đối tượng chính sách.  

Sở Tài nguyên và Môi trường đã giao Văn phòng đăng ký đất đai chỉ đạo 
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Châu Thành tiếp tục có văn bản gửi 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh để trao đổi liên quan hồ sơ nêu 
trên và thông tin với ông Nguyễn Ngọc Sang trong thời gian sớm nhất”. 

Ngày 18/8/2021, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Châu Thành 
có Công văn số 424/CNHCT gửi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh 

về việc thực hiện hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Ngọc 
Sang.  

Ngày 18/8/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh có Công 
văn số 316/VPCQCSĐT về việc phúc đáp Báo cáo số 156/BC-CNHCT ngày 
15/12/2020 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Châu Thành. Theo 

đó có nội dung: Đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Châu Thành 
không giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp đối với thửa đất nêu trên của ông Nguyễn 

Ngọc Sang, chờ kết quả giải quyết của Cơ quan Cảnh sát điều tra. 

Từ nội dung nêu trên, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Châu 

Thành chưa thể giải quyết hồ sơ cũng như yêu cầu của ông Nguyễn Ngọc Sang 
theo quy định. 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:          /STNMT-VPĐKĐĐ 

      V/v trả lời câu hỏi công dân tại 

 Cổng thông tin điện tử tỉnh 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         

  Trà Vinh, ngày      tháng 8  năm 2021 
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 Sở Tài nguyên và Môi trường phúc đáp đến Ban biên tập Cổng thông tin 
điện tử tỉnh được biết.  

Trân trọng kính chào./. 

 

Nơi nhận:       
- Như trên; 
- BLĐ Sở TN&MT; 
- VPĐKĐĐ (thực hiện); 
- Lưu: VT, VPĐKĐĐ. 
  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Vạn Kha 
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