
             UBND TỈNH HÀ TĨNH                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Số:          /STNMT-ĐĐ1                                  Hà Tĩnh, ngày     tháng 4 năm 2021 

   V/v đề nghị kiểm tra, xử lý đơn của 

  một số công dân tại thôn Đông Xá, xã Hòa Lạc 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ 

 

Ngày 06/4/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 

1152/STNMT-ĐĐ1 về việc chuyển Đơn của một số công dân thôn Đông Xá, xã Hòa 

Lạc đề nghị Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nội dung đơn 

và xử lý theo quy định. Tuy nhiên, ngày 06/4/2021 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có Phiếu 

chuyển đơn số 24-PC/UBKTTU đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải 

quyết, trả lời công dân theo quy định và báo cáo về UBKT Tỉnh ủy trước ngày 

30/4/2021 (có Phiếu chuyển đơn gửi kèm). Căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy 

định của pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân huyện 

Đức Thọ: 

1. Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường và các phòng, đơn vị liên quan 

phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hương Sơn - Đức Thọ và UBND 

xã Hòa Lạc kiểm tra, soát xét về hồ sơ, trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho hộ bà Lê Thị Thìn; có kết luận cụ thể, đồng thời tổ chức cuộc họp 

để trả lời các hộ dân thôn Đông Xá, xã Hòa Lạc được biết, tránh tình trạng phát sinh 

đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người làm ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự. 

2. Tổng hợp báo cáo bằng văn bản về kết quả kiểm tra, giải quyết gửi Sở Tài 

nguyên và Môi trường trước ngày 20/4/2021 để Sở tổng hợp báo cáo UBKT Tỉnh ủy 

đúng thời hạn (trong đó nêu rõ về quá trình quản lý sử dụng đối với thửa đất của hộ 

bà Lê Thị Thìn, các căn cứ pháp lý để khẳng định việc cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho hộ bà Lê Thị Thìn là phù hợp hay chưa phù hợp với quy định của 

pháp luật); đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho hộ bà Lê Thị Thìn gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (qua 

Phòng Đất đai 1). 

Với nội dung trên, đề nghị UBND huyện Đức Thọ quan tâm, khẩn trương thực 

hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                                  GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy;      (để biết) 

- UBKT Tỉnh ủy; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Giám đốc, các PGĐ; 

- Thanh tra, Phòng ĐĐ1; 

- Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh (để theo dõi, phối hợp); 

- Lưu VT, NDT.                                                                                                 Hồ Huy Thành 
 



 

                                                                                                   
 

 


		Hoachnn.stnmt@hatinh.gov.vn
	2021-04-14T09:14:11+0700


		hohuythanh@hatinh.gov.vn
	2021-04-15T10:33:38+0700


		2021-04-15T10:42:22+0700


		2021-04-15T10:42:36+0700


		sotainguyen_moitruong@hatinh.gov.vn
	2021-04-15T10:42:53+0700




