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QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận hòa giải thành
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
- Căn cứ Luật đất đai ngày 29/11/2013;
- Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;
- Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
- Căn cứ các Biên bản làm việc ngày 22/12/2017 và Biên bản hòa giải ngày
22/12/2017;
- Xét Báo cáo số 01/BC-ĐTT ngày 25/12/2017 của Đoàn kiểm tra và đề
nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số
3394/STNMT-TTr ngày 26/12/2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận kết quả hòa giải thành giữa hộ gia đình ông Nguyễn
Văn Đồng (trú tại thôn Hương Đại, xã Đức Hương, huyện Vũ Quang) tranh chấp
đất đai với hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Xanh (trú tại thôn Hương Tân, xã Đức
Hương, huyện Vũ Quang).
Công nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Xanh
tại thửa đất số 151 tờ bản đồ số 8 (bản đồ đo đạc theo Chỉ thị 299/TTg ngày
10/11/1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký
ruộng đất trong cả nước). Diện tích, phạm vi, ranh giới và mục đích sử dụng đất
sẽ được đo đạc xác định cụ thể theo hiện trạng (không bao gồm thửa đất 141 đã
được cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho hộ gia đình trước đây) khi thực hiện cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
Điều 2. Giao Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang căn cứ kết quả hòa giải
thành, các quy định của pháp luật đất đai hiện hành chỉ đạo Phòng Tài nguyên và
Môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, UBND xã Đức Hương hướng
dẫn hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Xanh làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định.
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,
Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang, Chủ tịch UBND xã Đức
Hương, hộ gia đình ông Nguyễn Văn Đồng, hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Xanh
và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Tiếp công dân TW;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Ban Nội chính, UBKT, VP - Tỉnh ủy;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, PVP UBND tỉnh (phụ trách);
- Lưu VT, NL, TCD;
- Gửi: Điện tử.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đặng Ngọc Sơn

2

