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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. 
 
 

Thực hiện Văn bản số 652/UBND-TCD3 ngày 29/01/2019 của UBND tỉnh về 

việc giao kiểm tra, xử lý đơn của bà Phan Thị Nga, xã Phú Gia, huyện Hương Khê, 

sau khi xem xét nội dung đơn, văn bản số 18/UBND-TNMT ngày 05/01/2018 của 

UBND huyện Lộc Hà về việc trả lời đơn của bà Phan Thị Nga và hồ sơ do UBND 

huyện Lộc Hà cung cấp, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

 - Thửa đất bà Phan Thị Nga phản ánh trong đơn thuộc thửa số 197, tờ bản đồ 

số 13, hồ sơ 299, xã Ích Hậu, có diện tích 420 m
2
 (trong đó có 200 m

2
 đất ở và 220 

m
2
 đất vườn) và đã được UBND huyện Can Lộc cấp Giấy CNQSD đất ngày 

01/5/1996 cho ông Phan Văn Ngôn (ông Ngôn là bố của bà Phan Thị Nga). 

 - Theo kết quả làm việc của UBND huyện Lộc Hà thì vào khoảng cuối năm 

2004 bà Trần Thị Liên (mẹ bà Nga) đã bán cho ông Trần Quốc Thại cả đất và nhà tại 

khu vực nêu trên, chuyển đi sinh sống nơi khác, việc mua bán nhà và đất giữa ông 

Trần Quốc Thại và bà Trần Thị Liên chỉ dừng lại thỏa thuận dân sự giữa hai bên chưa 

hoàn thiện hồ sơ chuyển nhượng theo quy định. Sau khi ông Trần Quốc Thại mua lại 

nhà và đất của bà Trần Thị Liên đã giao cho ông Trần Quốc Áp sửa dụng từ năm 

2005 đến nay.  

 Như vậy đây là vụ việc tranh chấp đất đai, căn cứ Điều 202 và Điều 203 Luật 

đất đai năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị UBND tỉnh giao 

UBND huyện Lộc Hà chỉ đạo UBND xã Ích Hậu thực hiện việc hòa giải theo quy 

định, trường hợp hòa giải không thành thì hướng dẫn công dân khởi kiện tại cơ quan 

tòa án để được xem xét giải quyết.   

 Vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo và đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo  

thực hiện theo quy định của pháp luật./.    

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Giám đốc; 

- UBND huyện Lộc Hà; 

- UBND xã Ích Hậu; 

- Bà Phan Thị Nga; 

- Lưu VT, HS, TTr. 

Gửi bản giấy và điện tử. 

GIÁM ĐỐC 
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		2019-02-25T16:11:21+0700




