
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:          /TB-UBND Nghi Xuân, ngày        tháng 12 năm 2020 

   
THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân đối với ông Nguyễn Đức Trung,  

Tổ dân phố Hòa Thuận, thị trấn Tiên Điền 

 

Ngày 20 tháng 11 năm 2020, tại Phiên tiếp công dân định kỳ của Lãnh 

đạo huyện, ông Nguyễn Đức Trung, Tổ dân phố Hòa Thuận, thị trấn Tiên Điền 

tiếp tục đề nghị giải quyết cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia 

đình ông đối với thửa đất gia đình ông sử dụng từ trước ngày 18/12/1980; đồng 

thời, giải quyết dứt điểm việc hộ ông Nguyễn Ban tranh chấp với hộ con trai ông 

(ông Nguyễn Đức Linh) về một phần thửa đất gia đình ông mua của ông Nguyễn 

Văn Thân (hộ liền kề) năm 2004 để cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho con trai ông; ông cho rằng việc hòa giải của UBND thị trấn Tiên Điền vừa 

qua chưa đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định. 

Về việc này, Chủ trì Phiên tiếp công dân kết luận và UBND huyện có Văn 

bản số 1606/TB-UBND ngày 01/12/2020 chuyển đơn giao UBND thị trấn Tiên 

Điền xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan để giải quyết cấp đổi giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho gia đình ông Nguyễn Đức Trung theo quy định của pháp 

luật; đồng thời, tiếp tục tổ chức hòa giải việc tranh chấp đất đai giữa hộ ông 

Nguyễn Ban và hộ ông Nguyễn Đức Linh. Kết quả báo cáo UBND huyện, 

Thanh tra huyện và Ban Tiếp công dân huyện trước ngày 30/12/2020.  

Vậy, UBND huyện thông báo để ông Nguyễn Đức Trung được biết./. 

Nơi nhận:      
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;    

- Văn phòng Huyện ủy, UBKT Huyện ủy; 

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

- Các thành phần tham gia TCD định kỳ;  

- UBND thị trấn Tiên Điền;  

- Ông Nguyễn Đức Trung; 

- Lưu: VT, TCD. 

 

TL. CHỦ TỊCH 
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