
  
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
      

Số:  117/STNMT-ĐKTK 
 

V/v đề nghị xem xét trả lời  

đơn thư về công dân. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
     

           Hà Tĩnh,  ngày  11 tháng   01  năm 2019 

           Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân. 

 
 

 Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 131/BBT ngày 05/01/2019 

Ban biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh về chuyển đơn của ông Trần Duy 

Quán ở xóm 9, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân kiến nghị việc “vừa qua các hộ gia đình 

được cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tuy nhiên, trong Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất lại ghi khác nhau: một số GCN thì ghi đất ở và đất vườn, một số 

GCN lại ghi đất ở và đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đến năm 2043 như vậy có 

đúng không? Việc tách thửa đất cho con phải nộp trên 13 triệu đồng có đúng không?” 

  Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ khoản 2, Điều 105 Luật Đất đai năm 2013 

thì việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND huyện Nghi Xuân. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường chuyển đơn của ông Trần Duy Quán đến UBND huyện Nghi Xuân (có bản phô 

tô đơn gửi kèm) đề nghị Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân chỉ đạo các phòng, ban liên 

quan kịp thời kiểm tra, báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 

17/01/2019 để Sở phúc đáp Ban biên tập Đài phát thanh và truyền hình Hà Tĩnh thông 

tin cho người kiến nghị, phản ánh. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Đài PT-TH Hà Tĩnh; 

- GĐ, PGĐ Sở phụ trách; 

- Lưu:VT, ĐKTK.                                                                           
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PHÓ GIÁM ĐỐC 
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