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PHIẾU XIN LỖI VÀ HẸN LẠI NGÀY TRẢ KẾT QUẢ
Kính gửi: Ông (bà) H UÔN NIÊ
Ngày 1 tháng 10 năm 2021, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ea
Kar tiếp nhận giải quyết hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính
2.000410.000.00.00.H15 - Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế,
tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của
chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho
quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận của Ông(bà) H UÔN NIÊ, Mã hồ sơ số:
000.00.14.H15-211001-0263 tại thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.
Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ: ngày 15 tháng 10 năm 2021
Tuy nhiên đến nay, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Ea Kar chưa trả kết quả giải
quyết hồ sơ của Ông (bà):H UÔN NIÊ đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp
nhận hồ sơ và trả kết quả/Biên nhận hồ sơ.
Lý do: Hồ sơ của ông bà thiếu giấy tờ chứng minh mối quan hệ theo Công
văn số 8981/UBNT-KT của UBND tỉnh Đắk Lắk nên Chi nhánh Văn phòng Đăng
ký đất đai huyện Ea Kar không xử lý kịp thời theo đúng hẹn.
Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của ông (bà).
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ea Kar xin lỗi ông (bà) và sẽ
trả kết quả giải quyết hồ sơ cho Ông (bà): H UÔN NIÊ sau khi thành phần hồ sơ
đầy đủ để trả kết quả thông báo nghĩa vụ tài chính cho ông (bà)
Nơi nhận:
- Như trên;
-VP ĐKĐĐ tỉnh (Báo cáo);
- Sở TNMT (Báo cáo);
- Lưu: HS.
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