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          Kính gửi: Uỷ ban nhân dân huyện Kỳ Anh 

 

 

Thực hiện Văn bản số 405/TCQLĐĐ-CKTPTQĐ ngày 11/3/2021 của 

Tổng cục quản lý đất đai về việc chuyển Đơn cầu cứu của ông Bùi Xuân Còn 

(địa chỉ: thôn Nguyễn Huệ, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về việc 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Nội dung đơn của ông 

Bùi Xuân Cồn có nội dung: Do UBND xã Kỳ Xuân xác định sai nguồn gốc đất 

đai của gia đình nên khi Nhà nước có chủ trương thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư để thực hiện dự án “nâng cấp các tuyến đường ven biển Xuân Hội – 

Thạch Khê -Vũng Áng đoạn Kỳ Xuân – Kỳ Ninh” gia đình ông không đồng tình 

với phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC của UBND huyện Kỳ Anh. Để giải quyết 

đơn thư của ông Bùi Xuân Còn theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường đề 

nghị UBND huyện Kỳ Anh, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Kỳ 

Anh kiểm tra, làm rõ nội dung đơn để trả lời cho ông Bùi Xuân Còn, báo cáo kết 

quả xử lý về Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục quản lý đất đai trước ngày 

15/4/2021. 

Với nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND huyện Kỳ 

Anh, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Kỳ Anh tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Tổng cục quản lý đất đai; 

- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- Giám đốc, các Phó GĐ Sở; 

- Ông Bùi Xuân Còn; 

- Lưu: VT, ĐĐ1, TTr, PCQ. 

 

           GIÁM  ĐỐC 

             

 
 

 

            Hồ Huy Thành 
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