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Số:           /UBND-TNMT 

V/v giải quyết kiến nghị của bà 

Dương Thị Toán con bà Trần Thị 

Liệu, thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội 

Nghi Xuân, ngày     tháng 3 năm 2021 

 

     

Kính gửi:  

                  - Ủy ban nhân dân tỉnh; 

                  - Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh; 

                  - Ban Tiếp công dân tỉnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 365/UBND-TCD1 ngày 19/01/2021 Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh về việc đôn đốc kiểm tra, giải quyết kiến nghị của bà Dương 

Thị Toán, con của liệt sỹ Dương Văn Thông và bà Trần Thị Liệu, thôn Hội Tiến, 

xã Xuân Hội. UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết tính đến ngày 02/03/2021 

như sau: 

Căn cứ quy định tại Quyết định 37/2020/QĐ-UBND, ngày 01/12/2020, 

của UBND tỉnh Ủy ban  nhân dân huyện về thực hiện các trình tự, thủ tục 

trong giao đất cho các hộ gia đình cá nhân tại xã, không thôn qua hình thức đấu 

giá, đến nay UBND huyện đã phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 

330/QĐ-UBND, ngày 05/02/2021, thành lập Hội đồng BT-GPMB dự án tại 

Quyết định số 408/QĐ-UBND, ngày 05/02/2021, Thông báo thu hồi đất số 

242/TB-UBND, ngày 23/02/2021, ngày 01/03/2021 Hội đồng BT&GPMB phối 

hợp với UBND xã Xuân Hội tiếp tục tổ chức họp tuyên truyền vận động gia 

đình ông Phan Trọng Đề đề nghị chấp hành việc thu hồi đất. Tuy vậy, gia đình 

ông Phan Trọng Đề vẫn không đồng thuận. Hiện nay Hội đồng BT-GPMB 

đang thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định để thực hiện thu hồi đất, bồi 

thường GPMB và các trình tự cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất theo 

quy định (trong trường hợp hộ ông đình ông Phan Trọng Đề tiếp tục không 

chấp hành công tác BT-GPMB). 

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 67, Luật đất đai 2013, thời gian ban 

hành Quyết định thu hồi đất trong trường hơp phải thực hiện cưỡng chế thu hồi 

đất ít nhất 90 ngày kể từ ngày ban hành thông báo thu hồi đất, cộng thời gian  

xây dựng hạ tầng theo dự án đầu tư đã được phê duyệt, khoảng 30 ngày. Dự kiến 

chậm nhất trước ngày 30/7/2021, sẽ hoàn giao đất cho hộ gia đình bà Dương Thị 

Minh (con gái bà Liệu).   



Vậy, UBND huyện báo cáo các nội dung liên quan đến việc giải quyết 

kiến nghị của bà Dương Thị Toán con bà Trần Thị Liệu, thôn Hội Tiến, xã Xuân 

Hội với các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận:                                                                                   
- Như trên;       

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Ban tiếp công dân huyện; 

- UBND xã Xuân Hội; 

- Bà Dương Thị Toán (để biết); 

- Lưu: VT, TCD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Viết Hưng 
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