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An Giang, ngày  27   tháng 7 năm 2016 
 

Kính gửi:    Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới 

      

Ngày 17/3/2016, Sở Tư pháp nhận được điện thoại phản ánh của bà Lê 

Thị Cẩm Trinh, sinh năm 1996 (Địa chỉ: Ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An, huyện Chợ 

Mới, Điện thoại số: 0909316335) nội dung như sau: 

“Hộ gia đình Lê Văn Le được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số S35487, 

cấp ngày 16/2/2001. Ông đã mất, vợ ông là bà Võ Thị Tuyết Hoa đang làm thủ 

tục có liên quan đến đất cho các con tại Văn phòng công chứng An Giang, nơi 

đây yêu cầu ông cung cấp giấy tờ xác nhận các thành viên trong hộ gia đình vào 

năm 2001. Bà Lê Thị Cẩm Trinh liên hệ Công an xã Mỹ An, Công an xã Mỹ 

Luông, Công an huyện Chợ Mới nhưng đều bị từ chối và chỉ đồng ý cung cấp 

thông tin trong Sổ hộ khẩu hiện tại”. 

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về 

việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành 

chính, Sở Tư pháp có ý kiến đối với nội dung phản ánh như sau: 

Để giúp bà Trinh thực hiện thủ tục hành chính có liên quan đến quyền sử 

dụng đất cấp cho hộ gia đình Lê Văn Le vào thời điểm cấp đất (năm 2001), đề 

nghị Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới chỉ đạo Công an huyện tra cứu tàng thư 

hộ khẩu và cung cấp thông tin về thành viên trong sổ hộ khẩu của ông Lê Văn 

Le tại thời điểm năm 2001. 

Đồng thời thông tin kết quả giải quyết về Sở Tư pháp tỉnh An Giang (bằng 

văn bản hoặc email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn) trước ngày 09 tháng 8 

năm 2016. 

* Lưu ý: Sở Tư pháp gửi kèm văn bản này là Công văn số 1888/UBND-

KSTT ngày 26/12/2012 về việc xử lý phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Tơ Nhỏ 

huyện Chợ Mới để quý cơ quan tham khảo giải quyết yêu cầu cho người dân theo 

đúng quy định pháp luật./. 
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