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THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 20/10/2021 

     

         

Ngày 20/10/2021, tại Trụ sở Tiếp công dân huyện, đồng chí Nguyễn Quang 

Thọ, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ.  

Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Tiếp 

công dân huyện, Phó Chánh Thanh tra huyện; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách: 

Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hương 

Sơn - Đức Thọ; Chủ tịch UBND và công chức Địa chính - Xây dựng các xã Sơn 

Trường, Sơn Lễ; Thôn trưởng thôn Thọ Lộc, xã Sơn Lễ.  

 Sau khi nghe các công dân trình bày nội dung vụ việc, những yêu cầu, kiến 

nghị; ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự và xem xét các hồ sơ, tài liệu có 

liên quan, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kết luận: 

 1. Nội dung ông Nguyễn Thanh Long, Thôn 6, xã Sơn Trường đề nghị làm 

các thủ tục để được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:   

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai Hương Sơn - Đức Thọ, Ủy ban nhân dân xã Sơn Trường 

tiến hành kiểm tra thực địa, đối chiếu hồ sơ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thi 

công đường Hồ Chí Minh và hiện trạng sử dụng đất, xem xét các trường hợp tương 

tự đã được cấp giấy chứng nhận để thống nhất việc xác định ranh giới, mốc giới 

thửa đất đủ điều kiện để làm thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho hộ gia đình ông Long. Đồng thời, chủ động kiểm tra, làm các thủ tục để cấp 

đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 11 hộ dân dọc tuyến đường Hồ Chí 

Minh (có vướng mắc tương tự hộ ông Nguyễn Thanh Long). 

Thời gian hoàn thành hồ sơ và thủ tục tại xã trước ngày 30/10/2021.  

 2. Nội dung ông Trần Quốc Toàn, thôn Thọ Lộc, xã Sơn Lễ kiến nghị xác 

định ranh giới, mốc giới, giải quyết tranh chấp để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất và phản ánh hộ ông Lê Đình Sáng làm cống xả nước thải ảnh 

hưởng môi trường và vườn nhà ông Toàn. 

 - Giao Ủy ban nhân dân xã Sơn Lễ chỉ đạo và phối hợp Ban Mặt trận thôn 

Thọ Lộc làm việc với 3 hộ dân đang sử dụng tuyến đường tiếp giáp đất ông Toàn 

để thỏa thuận, thống nhất với hộ ông Toàn về ranh giới giữa tuyến đường với đất 



của ông Toàn đang sử dụng, hoàn thành việc xác định ranh giới để làm thủ tục cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Toàn. 

 - Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hương Sơn - Đức Thọ hướng dẫn, 

phối hợp Ủy ban nhân dân xã Sơn Lễ tiến hành đo đạc, hoàn tất thủ tục để cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Toàn. 

 - Ủy ban nhân dân xã Sơn Lễ kiểm tra, xử lý cống xả nước thải của hộ ông 

Lê Đình Sáng, không để gây ô nhiễm môi trường, cảnh quan và ảnh hưởng đến 

việc sử dụng đất của hộ ông Toàn và cộng đồng dân cư. 

 - Đề nghị ông Trần Quốc Toàn đồng thuận, phối hợp với chính quyền địa 

phương và các cơ quan chuyên môn để hoàn thành các thủ tục, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất theo quy định. 

Thời gian hoàn thành các nội dung trên trước ngày 30/10/2021.  

 Trên đây là kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại phiên 

tiếp công dân định kỳ ngày 20/10/2021. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc./. 
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