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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 6 năm 2019

Về việc xử lý đơn của công dân.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh
Thực hiện Văn bản số 4081/UBND-TCD3 ngày 24/6/2019 về việc giao kiểm
tra, xử lý đơn của ông Phan Công Chiến tổ dân phố Đồng Thuận, phường Đức
Thuận, thị xã Hồng Lĩnh kiến nghị việc UBND phường Đức Thuận và UBND thị
xã Hồng Lĩnh lập Biên bản và ban hành nhiều văn bản làm ảnh hưởng đến quyền
sử dụng đất của gia đình ông. Để có cơ sở tổng hợp báo cáo, tham mưu UBND tỉnh
giải quyết vụ việc, căn cứ quy định tại Điều 208, 209 Luật Đất đai, Sở Tài nguyên
và Môi trường đề nghị UBND thị xã Hồng Lĩnh chỉ đạo kiểm tra, soát xét hồ sơ,
báo cáo một số nội dung sau.
- Báo cáo việc quản lý, sử dụng đất liên quan đến thửa đất ông Phan Công
Chiến đang có khiếu nại, nội dung báo cáo đề nghị làm rõ: việc giao đất, cấp
GCNQSD đất và cấp đổi GCNQSD đất cho hộ ông Phan Công Chiến; quá trình
quản lý và sử dụng đất qua các thời kỳ tại thửa đất ông Chiến đang khiếu nại; Hiện
trạng và quy hoạch sử dụng đất tại khu vực đất hộ ông Phan Công Chiến (Khu vực
ông Chiến xây nhà trước đây là loại đất gì, của ai, quy hoạch sử dụng vào mục đích
gì, duyệt quy hoạch ngày, tháng, năm nào); quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm pháp
luật về đất đai (nếu có).
- Báo cáo quá trình giải quyết khiếu nại của UBND phường Đức thuận và
UBND thị xã Hồng Lĩnh đối với ông Phan Công Chiến; việc tổ chức cưỡng chế
tháo dỡ nhà ông Chiến (theo phản ánh của ông Chiến trực tiếp tại sở TNMT vào
ngày 26/6/2019).
Đề nghị UBND thị xã Hồng Lĩnh gửi về báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi
trường trước ngày 29/6/2019 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- UBND tỉnh (để BC);
- Thanh tra tỉnh (để phối hợp);
- Ban tiếp công dân tỉnh (để biết);
- UBND phường Đức Thuận;
- Ông Phan Công Chiến;
- Lưu VT; Ttra.
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