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Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc Hội Hà Tĩnh. 

     

Thực hiện Văn bản số 140/ĐĐBQH ngày 14/8/2020 của Đoàn Đại biểu 

Quốc hội Hà Tĩnh về việc chuyển đơn kiến nghị của các hộ dân thôn Lam Long, 

xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân (do ông Đinh Văn Danh và một số công dân ký 

tên), nội dung đơn: Kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc chuyển đổi diện 

tích đất vườn sang đất ở; UBND huyện Nghi Xuân báo cáo cụ thể như sau: 

Về vụ việc này, trước khi gửi đơn đến Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh 

với nội dung nêu trên, ông Đinh Văn Danh và một số hộ dân thường trú tại thôn 

Lam Long, xã Xuân Hải cũng đã có đơn và trực tiếp tại Phiên tiếp công dân định 

kỳ của Lãnh đạo UBND huyện ngày 06/11/2019 trình bày nội dung: “Đề nghị 

công nhận lại diện tích đất ở đối với thửa đất mà các hộ hiện đang sử dụng, đã 

được cấp GCNQSD đất năm 1995; theo các hộ trình bày, trước đây các hộ có 

thửa đất tại thôn Lam Long tại vị trí gần cảng Xuân Hải, có nguồn gốc sử dụng 

trước 18/12/1980; đến năm 1984, Nhà nước có chủ trương xây dựng, mở rộng 

cảng Xuân Hải thành cảng thương mại của tỉnh Nghệ Tĩnh, thời điểm đó nhà 

nước vận động di dời dân để xây dựng Cảng, các hộ thuộc 11/20 hộ chấp hành 

chủ trương của Nhà nước, chuyển đến khu đất ở mới (hiện nay đang sử dụng); 

09/20 hộ ở lại hiện nay đều đã được công nhận lại toàn bộ diện tích đất ở, còn 

các hộ thì không được công nhận lại diện tích đất ở là thiệt thòi quyền lợi.  

Sau khi chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xem xét cụ 

thể, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 1921/UBND-TNMT ngày 

25/11/2019 trả lời ông Đinh Văn Danh và các hộ dân (Văn bản gửi kèm theo). 

Như vậy, nội dung đơn nêu trên của ông Đinh Văn Danh và một số hộ dân thôn 

Lam Long, xã Xuân Hải đã được UBND huyện kiểm tra, xem xét, trả lời theo 

quy định.  

UBND huyện Nghi Xuân báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc Hội Hà Tĩnh./.        

Nơi nhận: 
- Như trên;           

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phó VP HĐND&UBND-Trưởng Ban TCD huyện; 

- Thanh tra huyện; Phòng TN-MT; 

- UBND xã Xuân Hải; 

- Ông ĐinhVăn Danh (để biết và báo tin 

  cho những người cùng ký đơn); 

- Lưu VT, TCD. 
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