
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

Số:          /STNMT-TTr Hà Tĩnh, ngày       tháng 4 năm 2022 

V/v đề nghị báo cáo và cung cấp hồ sơ 

 xử lý đơn của bà Trần Thị Thành 
 

       

         Kính gửi: UBND huyện Nghi Xuân 
 
 

Thực hiện Văn bản số 1533/UBND-TCD1 ngày 01/4/2022 của UBND 

tỉnh về việc giao kiểm tra, xử lý đơn của bà Trần Thị Thành, địa chỉ: Khối phố 

Yên Phúc, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; đơn có nội dung: 

Khiếu nại liên quan đến việc UBND huyện Nghi Xuân cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất thuộc thửa số 198, tờ bản đồ số 02, bản đồ 299 xã Xuân Hải, 

huyện Nghi Xuân cho ông Trần Nam Dân. Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh 

giải quyết vụ việc, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND huyện Nghi 

Xuân báo cáo và cung cấp các hồ sơ liên quan sau: 

Báo cáo quá trình tiếp nhận và xử lý đơn của bà Trần Thị Thành, việc cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Nam Dân - bà Phạm Thị 

Nguyệt và ông Trần Kiều Hưng - bà Nguyễn Hương Quỳnh. Cung cấp hồ sơ xử 

lý đơn, hồ sơ cấp Giấy CNQSD đất của ông Nguyễn Văn Hán - bà Nguyễn Thị 

Hương và các hồ sơ có liên quan khác. Đồng thời chỉ đạo UBND xã Xuân Hải: 

Báo cáo nguồn gốc, quá trình quản lý sử dụng đất đối với thửa đất số 198, tờ bản 

đồ số 02, bản đồ 299 bà Trần Thị Thành đang khiếu nại; quá trình tiếp nhận, giải 

quyết đơn công dân liên quan đến thửa đất số 198; hiện trạng sử dụng đất hiện 

nay. Cung cấp hồ sơ quản lý đất đai qua các thời kỳ (hồ sơ đo đạc theo Chị thị 

299, hồ sơ đo đạc bản đồ địa chính,…); hồ sơ xử lý đơn và các hồ sơ có liên 

quan khác. 

Báo cáo và hồ sơ cung cấp đề nghị gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường 

trước ngày 20/4/2022. 

Với nội dung trên, đề nghị UBND huyện Nghi Xuân phối hợp thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:   GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TTr, NTH.  

Gửi bản điện tử. 

 

 

 

 

  Nguyễn Thanh Điện 
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