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THÔNG BÁO 

Kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 05/01/2022 

     

         

Ngày 05/01/2022, 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 Trưởng Ban Tiếp công dân 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.  

Tại buổi tiếp, đã làm việc với ông Nguyễn Văn Cường, thôn Công Thương, 

xã Sơn Kim 1 (sau đây gọi tắt là ông Cường) về nội dung ông Cường phản ánh 

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

Sơn - Đức Thọ và UBND xã Sơn Kim 1 đã xác định và giao đất không đúng vị trí 

hai thửa đất rừng mà hộ gia đình ông đã được giao ngày 22/4/2015. 

 Sau khi nghe 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: 

 Ngày 30/10/2015, Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn đã ban hành Quyết 

định số 5717/QĐ-UBND về việc giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Văn Cường, đồng sử dụng bà Hồ Thị Lộc tại hai 

thửa đất: Thửa số 16, tờ bản đồ 121, diện tích 174,198m
2
 và thửa số 46, tờ bản đồ 

122, diện tích 129.951,2m
2
 thuộc xã Sơn Kim 1. Đến ngày 10/12/2015, đại diện 

UBND xã Sơn Kim 1, Hạt Kiểm lâm Hương Sơn, Phòng Tài nguyên và Môi 

trường, đơn vị Tư vấn và hộ gia đình ông Cường đã tiến hành bàn giao trên thực 

địa hai thửa đất nêu trên cho hộ ông Cường. Việc giao, nhận được lập biên bản, có 

đầy đủ chữ ký, con dấu của các bên. 

 Ngày 15/12/2021, theo đề nghị của ông Cường đại diện Phòng Tài nguyên 

và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hương Sơn - Đức Thọ và 

UBND xã Sơn Kim 1 tiến hành xác định lại mốc giới, ranh giới hai thửa đất cho 

ông Cường. Việc xác định mốc giới các thửa đất căn cứ đúng theo hồ sơ giao đất 

và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ ông Cường vào 2015. 

 Tuy nhiên, ông Cường không đồng tình và kiến nghị giao đất theo vị trí đã 

lập biên bản ngày 22/4/2015. Việc này không có cơ sở giải quyết, vì: (1) Ngày 

30/10/2015, UBND huyện Hương Sơn mới ban hành quyết định giao đất, cấp 



GCNQSD đất cho hộ ông Cường, nên Biên bản giao đất ngoài thực địa lập ngày 

22/4/2015 là không có căn cứ pháp lý; (2) Biên bản lập ngày 22/4/2015 không có 

chữ ký, con dấu xác nhận của chính quyền địa phương và các cơ quan có thẩm 

quyền nên không đủ điều kiện để giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

 Vì vậy, đề nghị ông Cường nhận đất rừng theo ranh giới đã được xác định 

trong hồ sơ giao đất và biên bản giao đất ngày 10/12/2015 mà ông và các thành 

phần có liên quan đã xác nhận. 

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

tiếp công dân định kỳ ngày 05/01/2022. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và các tổ 

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