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            Kính gửi: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh; 

     

 Thực hiện Văn bản số 352/MTTQ-BTT ngày 28/11/2019 của Ủy ban MTTQ 

tỉnh về việc giao kiểm tra, giải quyết đơn của ông Hồ Minh Xuyến, thường trú tại 

thôn Hồng Thịnh, xã Xuân Giang với nội dung: “Đề nghị kiểm tra, giải quyết cấp 

đổi lại GCNQSD đất đối với 02 thửa đất vườn ở của gia đình ông tại thôn Hồng 

Thịnh (01 thửa có nguồn gốc sử dụng trước 18/12/1980; 01 thửa có nguồn gốc 

trước 15/10/1993) để công nhận toàn bộ diện tích là đất sử dụng lâu dài, theo ông 

việc đất vườn sử dụng lâu dài mà nay đưa vào đất trồng cây lâu năm có thời hạn là 

không đúng”, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo như sau: 

Về việc này, trước khi gửi đơn đến Uỷ ban MTTQ tỉnh với nội dung nêu trên, 

ông Hồ Minh Xuyến cũng đã gửi đơn và trực tiếp trình bày tại một số phiên tiếp 

công dân định kỳ của UBND huyện. UBND xã Xuân Giang và UBND huyện đã 

kiểm tra, xem xét, giải quyết và trả lời ông tại các Văn bản số 92/UBND-ĐC ngày 

15/11/2018; Văn bản số 1247/UBND-TNMT ngày 9/8/2019. Không đồng ý với kết 

quả trả lời tại các văn bản trên, ngày 9/9/2019, tại phiên tiếp công dân định kỳ của 

Lãnh đạo huyện ông tiếp tục có ý kiến và đã được Hội đồng tiếp công dân huyện 

trực tiếp hướng dẫn, giải thích và có Thông báo số 901/TB-UBND ngày 23/9/2019. 

Theo đó, nội dung kiến nghị của ông là không có cơ sở: đối với thửa đất có nguồn 

gốc thổ cư, sử dụng trước ngày 18/12/1980, nếu có nhu cầu công nhận lại diện tích 

đất ở đề nghị ông trực tiếp làm việc với UBND xã Xuân Giang để được hướng dẫn 

các thủ tục công nhận lại diện tích đất ở theo quy định; đối với thửa đất nguồn gốc 

sử dụng trước ngày 15/10/1993, phần diện tích đất trồng cây lâu năm, nếu ông có 

nhu cầu chuyển mục đích sử dụng sang đất ở đề nghị ông làm việc với UBND xã 

Xuân Giang để được hướng dẫn các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và thực 

hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Nếu không đồng ý với kết quả trả lời của 

UBND huyện tại Văn bản nêu trên, ông có quyền gửi đơn hoặc trực tiếp tại Tòa án 

để được xem xét giải quyết. Từ nay UBND huyện từ chối tiếp nhận nội dung kiến 

nghị nêu trên của ông.  

Vậy, UBND huyện Nghi Xuân báo cáo để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh được 

biết và tiếp tục chỉ đạo./.        
Nơi nhận:                                                                                    
- Như trên;     

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Thanh tra huyện; Phòng Tài nguyên-Môi trường; 

- Ông Hồ Minh Xuyến (để biết);  

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Phạm Tiến Hưng 
 

 


		quoctruong.nx@hatinh.gov.vn
	2019-12-10T11:00:00+0700


		hungpt.nx@hatinh.gov.vn
	2019-12-11T04:31:40-0800


		ubnghixuan@hatinh.gov.vn
	2019-12-10T16:46:06+0700


		2019-12-10T16:46:23+0700


		2019-12-10T16:46:34+0700




