
    UỶ BAN NHÂN DÂN    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    HUYỆN NGHI XUÂN    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

      Số:        /UBND-TP                  Nghi Xuân, ngày      tháng 11 năm 2021 

               V/v cung cấp hồ sơ, tài liệu và  

                  cử công chức làm đại diện  

              UBND huyện tham gia tố tụng 

 

              

                                      Kính gửi:      Phòng Tài nguyên&Môi trường. 

                                    

Ngày 8/11/2021 Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Thông báo số 

07/2021/TB-TLST-HS thụ lý vụ án theo đơn khởi kiện của ông Nguyễn Hải 

Lâm, trú tại thôn Đại Đồng, xã Cương Gián yêu cầu hủy Quyết định giải quyết 

khiếu nại số 490/QĐ-CTHĐBT-GPMB ngày 29/11/2019 của Chủ tịch Hội đồng 

BTGPMB huyện và Quyết định số 392/QĐ-CTUBND ngày 28/02/2020 của Chủ 

tịch UBND huyện giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Hải Lâm. 

Việc này, Chủ tịch UBND huyện giao Trưởng phòng Tài nguyên&Môi 

trường: 

- Tham mưu Chủ tịch UBND huyện Bản ghi ý kiến của UBND huyện đối 

với yêu cầu của Người khởi kiện (được thể hiện trong Thông báo số 

07/2021/TB-TLST ngày 8/11/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh gửi kèm 

theo Văn bản bản này); cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình giải quyết 

khiếu nại và hồ sơ địa chính đối với thửa đất số 10, tờ bản đồ số 51, bản đồ địa 

chính năm 2014 xã Cương Gián; hoàn thành và nộp cho Tòa án nhân dân tỉnh Hà 

Tĩnh trước ngày 20/11/2021. 

- Cử công chức tham gia phiên tòa khi có Lịch xét xử của Tòa án nhân dân 

tỉnh Hà Tĩnh./. 

 

 

 Nơi nhận:                                                                 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCTUBND huyện; 

- Phòng Tư pháp;  

- Văn phòng HĐND&UBND huyện;                       
- Lưu: VT, TP.   
  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

             
 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Viết Hưng 
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