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Kính gửi: UBND huyện Nghi Xuân  
 
 

 Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được đơn của ông Lê Văn Cường (trú 

tại tổ dân phố 5, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) do Bộ Tài 

nguyên và Môi trường chuyển đến. Đơn có nội dung: “Phản ánh đất ở của gia 

đình ông tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh nằm trong quy 

hoạch; năm 2003, huyện Nghi Xuân ký Hợp đồng đền bù, di dời, lấy đất của gia 

đình để bán, tiền đền bù là 37.000.000 đồng và 01 lô đất, gia đình mới được 

nhận 27.000.000 đồng và chưa được giao đất tái định cư; đến nay dự án chưa 

triển khai thực hiện, gia đình nhiều lần xin tu sửa lại nhà cũ và đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng được trả lời đất nằm trong quy hoạch, 

trong khi 18 năm chưa thực hiện, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp 

của gia đình ông”.  

Căn cứ quy định của pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển nội 

dung đơn nêu trên về UBND huyện Nghi Xuân (có đơn gửi kèm). Đề nghị 

UBND huyện Nghi Xuân chỉ đạo, kiểm tra, giải quyết trả lời công dân theo quy 

định của pháp luật và thông báo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường để 

theo dõi./. 
   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Tiếp công dân tỉnh; 

- UBND xã Xuân Thành; 

- Ông Lê Văn Cường 

- Lưu: VT, TTr.  
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