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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-VP 
V/v báo cáo kết quả giải quyết đơn 

của ông Nguyễn Đức Thông, thôn 

Yên Liễu, xã Xuân Yên 

Nghi Xuân, ngày  30  tháng 7 năm 2021 

 

                               
Kính gửi:  

       - Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; 

       - Ban Tiếp công dân tỉnh Hà Tĩnh. 

 
 

Thực hiện Văn bản số 3734/UBND-TCD1 ngày 15/6/2021 của UBND 

tỉnh về việc chuyển đơn của ông Nguyễn Đức Thông, trú tại thôn Yên Liễu, xã 

Xuân Yên phản ánh, kiến nghị giải quyết việc: Năm 2001, UBND xã Xuân Yên 

có thu tiền thuê đất của gia đình ông Nguyễn Đức Thông và một số hộ dân 

nhưng đến nay các hộ vẫn chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất …, 

UBND huyện Nghi Xuân báo cáo như sau: 

Sau khi tiếp nhận đơn của công dân do UBND tỉnh chuyển đến, căn cứ 

quy định của pháp luật, UBND huyện ban hành Văn bản số 1040/UBND-VP 

ngày 16/6/2021 chuyển đơn, chỉ đạo UBND xã Xuân Yên chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xem xét cụ thể, xử lý, trả lời công dân và 

báo cáo kết quả về UBND huyện, Ban Tiếp công dân tỉnh. Ngày 26/7/2021, 

UBND xã Xuân Yên có Văn bản số 41/BC-UBND báo cáo kết quả giải quyết 

(Nội dung cụ thể có Văn bản kèm theo). 

UBND huyện báo cáo để UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh được biết./.               

  Nơi nhận:                                                                                    
- Như trên;     

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND; Thanh tra huyện; 
  Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND xã Xuân Yên; 

- Ông Nguyễn Đức Thông; 
- Lưu VT; TCD. 
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Nguyễn Viết Hưng 
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