
UBND TỈNH GIA LAI 

VĂN PHÒNG 

Số:          /VP-NC 
V/v đề nghị phúc đáp phản 

ánh, kiến nghị của cá nhân về 

thực hiện TTHC 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Gia Lai, ngày     tháng 7 năm 2021 

 

 

     Kính gửi:   UBND thành phố Pleiku 

 

Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của ông Đặng Gia Bảo Trường về việc 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của thành phố Pleiku yêu cầu ông thêm thành 

phần hồ sơ và thu phí, lệ phí không có biên lai gửi khách hàng đối với thủ tục 

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, Văn phòng UBND 

tỉnh nhận được văn bản số 2469/UBND-TH ngày 21/7/2021 của UBND thành phố 

Pleiku về việc chấn chỉnh trong thực hiện các TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả của UBND thành phố. 

Qua nghiên cứu nội dung văn bản trên, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị 

UBND thành phố Pleiku có văn bản phúc đáp phản ánh, kiến nghị trên của ông 

Đặng Gia Bảo Trường (địa chỉ: Lô a103 khu thu nhập thấp, tổ 5, phường Thắng 

Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, số điện thoại: 0984.757.755); đồng thời, báo 

cáo kết quả giải quyết về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) trước ngày 

02/8/2021.  

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị UBND thành phố Pleiku triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:            

- Như trên; 
- Sở Nội vụ;  

- Sở Tài nguyên và Môi trường  
(sao gửi Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh);  

- Lưu: VT, NC.  

                                                                             

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Lộc 
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