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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  
 

Số: 3325/STNMT-TTr 

V/v kiểm tra xử lý đơn của ông Nguyễn 

Thế Thức, ở thị trấn Hương Khê,  

huyện Hương Khê 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - hạnh phúc 
 

                         Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 11 năm 2018 

   

   Kính gửi:  

     - UBND huyện Hương Khê; 

     - UBND thị trấn Hương Khê. 
 

Thực hiện Văn bản số 6272/UBND-TCD1 ngày 10/10/2018 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về giao tham mưu xử lý đơn của ông Nguyễn Thế Thức ở thị trấn 

Hương Khê, huyện Hương Khê. Để có căn cứ tham mưu UBND tỉnh phương án 

xử lý theo quy định, sau khi thống nhất với Sở Nông nghiệp và phát triển Nông 

thôn và Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Tổ công tác để 

kiểm tra, rà soát các nội dung đơn của ông Nguyễn Thế Thức, gồm các ông bà 

có tên sau: 

1. Ông: Lê Nam Sơn  - Chánh thanh tra Sở TN&MT, Tổ trưởng 

2. Ông: Nguyễn Cao Sâm  - Trưởng phòng ĐKTK, Sở TN&MT, Tổ phó 

3. Bà: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Phó chánh thanh tra Sở TN&MT, Thành 

viên, Thư ký  

4. Ông: Dương Hồng Thái - CVP. ĐKTK, Sở TN&MT, Thành viên 

5. Ông: Nguyễn Đình Kỳ  - Phó trưởng phòng Thanh tra - pháp chế, 

Chi cục Kiểm lâm, Thành viên 

6. Ông: Mai Chí Thọ  - Chuyên viên phòng Nghiệp vụ I, Thanh 

tra tỉnh, Thành viên. 

Đề nghị UBND huyện Hương Khê cử cán bộ tham gia tổ công tác và chỉ 

đạo các phòng ban, các cơ quan liên quan phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để 

Tổ công tác hoàn thành nhiệm vụ. (Có kế hoạch làm việc kèm theo). 

Giao Kế toán Sở tính toán, cấp kinh phí theo quy định để đảm bảo điều 

kiện hoạt động của Tổ công tác.  

Với nội dung trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan: 

Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Hương Khê, UBND thị 

trấn Hương Khê và các ông (bà) có tên nêu trên phối hợp để thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở NN&PTNT; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Lưu VT, TTr. 

Gửi bản giấy và điện tử. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

(đã ký) 

 

Hồ Huy Thành 
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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC 
(Kèm theo Công văn số 3325/STNMT-TTr ngày 16/11/2018 của Sở TN&MT) 

 

Thực hiện Văn bản số 6272/UBND-TCD1 ngày 10/10/2018 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về giao tham mưu xử lý đơn của ông Nguyễn Thế Thức ở thị trấn 

Hương Khê, huyện Hương Khê. Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo nội 

dung và lịch làm việc của Tổ công tác như sau: 

1. Làm việc tại UBND thị trấn Hương Khê: 

- Nội dung làm việc:  

+ Làm rõ việc tiếp nhận và giải quyết đơn các nội dung tố cáo của công 

dân; kiểm tra nhân thân; 

+ Kiểm tra nguồn gốc, quá trình sử dụng, hồ sơ quản lý, sử dụng thửa đất 

hộ ông Nguyễn Thế Thức và các hộ liên quan; Kiểm tra các hồ sơ, tài liệu quản 

lý đất đai qua các thời kỳ (hồ sơ lập theo Chỉ thị 299/TTg, hồ sơ giao đất, hồ sơ 

chuyển nhượng, hồ sơ cấp giấy CNQSD đất, hồ sơ quy hoạch, hồ sơ bồi thường 

GPMB…); việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của hộ ông Nguyễn Thế Thức và 

các hộ liên quan tại thửa đất đang tố cáo; 

+ Kiểm tra thực địa khu vực đất ông Thức có tố cáo (nếu thấy cần thiết). 

- Thời gian làm việc: 1 ngày, bắt đầu từ 8h ngày 21/11/2018 (thứ 4). 

- Địa điểm: tại Trụ sở UBND thị trấn Hương Khê (nhờ UBND thị trấn 

Hương Khê bố trí giúp phòng làm việc). 

- Thành phần làm việc với Tổ công tác: Đại diện UBND huyện Hương 

Khê, UBND thị trấn Hương Khê (nhờ UBND thị trấn Hương Khê tin mời). 

Yêu cầu: UBND thị trấn Hương Khê báo cáo bằng văn bản về việc giải 

quyết đơn thư, nguồn gốc, quá trình quản lý sử dụng đất; việc thực hiện các thủ 

tục về giao đất, chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất tại thửa đất ông 

Thức đang có đơn tố cáo. Cung cấp các hồ sơ tài liệu có liên quan cho đoàn 

kiểm tra trước ngày 21/11/2018.  

2. Làm việc với ông Nguyễn Thế Thức: 

- Nội dung làm việc: 

+ Làm rõ các nội dung tố cáo của ông Nguyễn Thế Thức và các vấn đề 

liên quan.  

+ Yêu cầu cung cấp cho Đoàn kiểm tra, các tài liệu chứng cứ chứng minh 

các nội dung đơn tố cáo; làm rõ những vấn đề liên quan đến việc tố cáo và tính 

pháp lý các hồ sơ, tài liệu đã cung cấp; 

- Thời gian làm việc: Bắt đầu từ 8h ngày 22/11/2018 (sáng thứ 5); 

- Địa điểm: tại Trụ sở UBND thị trấn Hương Khê (nhờ VP UBND thị trấn 

Hương Khê bố trí giúp phòng làm việc). 
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- Thành phần làm việc với Tổ công tác: Đại diện UBND thị trấn Hương 

Khê; ông Nguyễn Thế Thức (nhờ UBND thị trấn Hương Khê tin mời). 

Yêu cầu: Ông Nguyễn Thế Thức có đơn trình bày rõ các nội dung trên và 

cung cấp các hồ sơ, tài liệu, chứng cứ có liên quan (đề nghị ghi rõ các tài liệu 

cung cấp cho Đoàn công tác vào trong báo cáo) gửi cho Đoàn công tác trước 

ngày làm việc với đoàn. 

3. Làm việc với UBND huyện Hương Khê: 

- Nội dung làm việc: việc giải quyết đơn của ông Nguyễn Thế Thức; kiểm 

tra việc thẩm định, trình duyệt các hồ sơ giao đất, cấp GCNQSD đất, Bồi thường 

GPMB (nếu có) đối với hộ ông Nguyễn Thế Thức và các hộ có liên quan đến 

khu đất đang có đơn tố cáo; Kiểm tra các hồ sơ, tài liệu quản lý đất đai qua các 

thời kỳ lưu giữ tại phòng TNMT, Văn phòng ĐKQSD đất huyện. 

- Thời gian làm việc: 1 ngày, bắt đầu từ 8h ngày 27/11/2018 (thứ 3). 

- Địa điểm: tại Trụ sở UBND huyện Hương Khê (nhờ VP UBND huyện 

Hương Khê bố trí giúp phòng làm việc). 

- Thành phần làm việc với Tổ công tác: Phòng Tài nguyên và Môi trường, 

thanh tra huyện, Văn phòng ĐKQSD đất huyện, Hạt kiểm lâm huyện và các 

thành phần liên quan khác do huyện mời;  

Yêu cầu: UBND huyện Hương Khê báo cáo bằng văn bản về việc giải 

quyết đơn thư, nguồn gốc, quá trình quản lý sử dụng đất; việc thực hiện các thủ 

tục về giao đất, chuyển nhượng tặng cho quyền sử dụng đất tại thửa đất ông 

Thức đang có đơn tố cáo. Cung cấp các hồ sơ tài liệu có liên quan cho đoàn 

kiểm tra trước ngày 21/11/2018. 

 * Trong quá trình làm việc nếu phát sinh nội dung, đối tượng hoặc thay 

đổi thời gian làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ bổ sung và thông báo 

sau để cùng phối hợp thực hiện./. 

     SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
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