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                         Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 
     

Thực hiện Văn bản số 438/UBND-TCD1 ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh 

về việc chuyển đơn của các công dân huyện Nghi Xuân, trong đó có đơn của bà 

Nguyễn Thị Bình, thường trú tại tổ dân phố Phong Giang, thị trấn Tiên Điền (vợ 

ông Hồ Sỹ Dũng, thương binh hạng ¾, đã mất), nội dung đơn: Kiến nghị liên quan 

đến việc xem xét, miễm giảm tiền sử dụng đất đối với gia đình bà …; UBND huyện 

báo cáo cụ thể như sau: 

Liên quan vụ việc này, trước khi gửi đơn đến UBND tỉnh, bà Nguyễn Thị 

Bình cũng đã có đơn gửi UBND huyện. Sau khi giao Phòng Tài nguyên và Môi 

trường chủ trì, phối hợp đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, xem xét cụ thể, căn 

cứ hồ sơ, tài liệu và các quy định của pháp luật về miễn, giảm tiền sử dụng đất đối 

với người có công với cách mạng, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 

218/UBND-TNMT ngày 05/02/2021 trả lời bà Nguyễn Thị Bình. Theo đó, qua các 

tài liệu, hồ sơ do bà Nguyễn Thị Bình cung cấp cho thấy: Ông Hồ Sỹ Dũng (chồng 

của bà Nguyễn Thị Bình) là thương binh có tỷ lệ thương tật 41%, xếp hạng ¾ là đối 

tượng người có công với cách mạng; tuy nhiên, ông Hồ Sỹ Dũng đã từ trần ngày 

14/10/2005; bà Nguyễn Thị Bình không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử 

dụng đất theo quy định nên việc bà đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với 

thửa đất được giao tái định cư số 425, tờ bản đồ số 5, tại tổ dân phố Lam Thủy, thị 

trấn Tiên Điền là không có cơ sở (cụ thể có văn bản trả lời công dân gửi kèm theo). 

Không đồng ý với kết quả trả lời tại Văn bản nêu trên, bà Nguyễn Thị Bình đã gửi 

đơn khiếu nại đến UBND huyện. Hiện nay, UBND huyện đang xem xét, xử lý đơn 

khiếu nại của bà Nguyễn Thị Bình theo quy định của pháp luật.  

Vậy, UBND huyện Nghi Xuân báo cáo để UBND tỉnh được biết./.        

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 thị trấn Tiên Điền; 

- Bà Nguyễn Thị Bình (để biết); 

- Lưu VT, TCD. 
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