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V/v trả lời, hướng dẫn ông 

Nguyễn Văn Khuyên, thôn 

Lâm Vượng, xã Xuân Liên 

 

   Nghi Xuân, ngày       tháng 02 năm 2021 

 

   Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Khuyên, thôn Lâm Vượng, xã Xuân Liên. 

 

Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân nhận được đơn của ông Nguyễn Văn 

Khuyên, thường trú tại thôn Lâm Vượng, xã Xuân Liên (đơn đề ngày 

19/01/2021) tiếp tục yêu cầu giải quyết việc đất đai do bà Nguyễn Thị Thịnh, 

thường trú tại thôn Lâm Hải Hoa, xã Xuân Liên (mẹ vợ ông) ủy quyền; ông 

không đồng ý với kết quả giải quyết của UBND xã Xuân Liên. Sau khi xem xét 

nội dung đơn, UBND huyện trả lời, hướng dẫn ông như sau: 

Vụ việc này đã được UBND xã Xuân Liên kiểm tra, xem xét, trả lời bà 

Nguyễn Thị Thịnh cụ thể tại Văn bản số 01/UBND-ĐC ngày 08/01/2020 và đã 

tổ chức hòa giải đảm bảo quy định của pháp luật. Do kết quả hòa giải không 

thành nên đề nghị bà Nguyễn Thị Thịnh, ông Nguyễn Văn Khuyên (người nhận 

ủy quyền của bà Thịnh) và các nên liên quan khởi kiện tranh chấp đất đai tại Tòa 

án nhân dân huyện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của UBND xã tại 

Biên bản hòa giải và Văn bản số 01/BC-UBND ngày 11/01/2021. 

Vậy, UBND huyện trả lời để ông Nguyễn Văn Khuyên 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 Liên; 

- Lưu: VT, TCD.  

TL. CHỦ TỊCH 
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