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          Kính gửi: Ông Nguyễn Thăng Long, thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội. 

 
 

Ủy ban nhân dân huyện nhận được đơn của ông Nguyễn Thăng Long thường 
trú tại thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội với nội dung: Đề nghị xem xét, giải quyết đất 
cho gia đình bà Trần Thị Liệu (đã mất) là gia đình Liệt sỹ, gia đình chính sách có 
công với cách mạng, để các con bà có chỗ ở và thờ cúngbố mẹ… Về việc này, 
UBND huyện trả lời ông Nguyễn Thăng Long như sau: 

- Trước đây, bà Trần Thị Liệu có đơn với nội dung kiến nghị đòi lại thửa đất 
cũ (Thửa đất số 184, Tờ bản đồ số 01, Bản đồ 299 năm 1985) mà gia đình bà từng 
sử dụng trước bão năm 1989 tại thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội, UBND huyện đã 
kiểm tra, xem xét, có văn bản trả lời bà và phối hợp với chính quyền xã Xuân Hội 
làm việc để phân tích, giải thích rõ cho gia đình bà việc đòi lại và đề nghị cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất nói trên là không có cơ sở để giải 
quyết. Tuy nhiên, thời điểm đó bà chưa có đất ở tại địa phương nên đủ điều kiện 
xét giao đất ở thuộc các vùng quy hoạch dân cư xã Xuân Hội. 

- Việc giải quyết nhu cầu về đất ở cho hộ gia đình bà Trần Thị Liệu đã và 
đang được UBND xã Xuân Hội, UBND huyện xem xét, xử lý theo quy định. Nếu 
gia đình thống nhất, UBND xã có thể xét giao đất ở tại vị trí đất không phải giải 
phóng mặt bằng thuộc vùng quy hoạch xen dặm dân cư thôn Hội Tiến vừa được 
phê duyệt hoặc tại vị trí đất đã được giải phóng mặt bằng thuộc các vùng quy hoạch 
đất ở khác; trường hợp gia đình vẫn tiếp tục đề nghị giao đất tại vị trí cũ thì phải 
đợi đến khi thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng theo quy định, do hiện 
nay hộ ông Phan Trọng Đề và bà Hoàng Thị Lân đang sử dụng vào mục đích đất 
sản xuất. Ngày 22/12/2020, UBND xã Xuân Hội cùng với Lãnh đạo UBND huyện 
và các phòng, ban liên quan tiếp tục tổ chức làm việc với ông Phan Trọng Đề và bà 
Hoàng Thị Lân để giải thích, tuyên truyền, vận động hộ gia đình ông bà chấp thuận 
giải phóng mặt bằng để sớm thực hiện giao đất cho hộ bà Dương Thị Minh (con gái 
cùng hộ khẩu với bà Trần Thị Liệu) nhưng ông bà vẫn không nhất trí. Hiện nay, 
UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo để xử lý nội dung kiến nghị của gia đình bà 
Trần Thị Liệu theo quy định của pháp luật. 

Vậy, UBND huyện trả lời để ông Nguyễn Thăng Long được biết./.     
 

 Nơi nhận:                                                                                       
- Như trên;           

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CVP HĐND&UBND-Trưởng Ban TCD huyện; 

- Thanh tra huyện; Phòng TN-MT; 

- UBND xã Xuân Hội; 

- Lưu VT, TCD. 
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