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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giải quyết đơn thư kiến
nghị, phản ánh và tranh chấp đất đai của công dân
Ngày 01/11/2018, tại Hội trường UBND huyện, đồng chí Trịnh Đức Hùng
- Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp về giải quyết đơn thư kiến nghị, phản
ánh và tranh chấp đất đai của công dân trên địa bàn huyện. Tham dự họp có: Phó
Trưởng phòng phụ trách Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chánh Thanh tra
huyện, Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Phó
Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện. Chủ tịch UBND: Thị trấn Phong
Điền, xã Phong Thu, xã Phong Hiền và Phó Chủ tịch UBND xã Phong Mỹ.
Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo về tình
hình tiếp nhận, giải quyết các đơn thư kiến nghị, phản ánh, tranh chấp còn tồn
động theo thẩm quyền, cũng như tham mưu UBND huyện xem xét giải quyết
các đơn thư kiến nghị, phản ánh và tranh chấp đất đai theo quy định; ý kiến tham
gia của các thành phần dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:
UBND huyện chia sẽ một số khó khăn, bất cập có liên quan ở các cơ
quan, UBND các xã, thị trấn nêu trên trong thời gian qua. Đồng thời, phê bình
Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn ở trên đã chậm trễ
trong quá trình xem xét, giải quyết đơn theo thẩm quyền, cũng như việc tham
mưu UBND huyện giải quyết các đơn thư kiến nghị, phản ánh và tranh chấp đất
đai theo quy định dẫn đến tình trạng đơn thư còn tồn động, kéo dài.
Để sớm giải quyết dứt điểm các đơn thư kiến nghị, phản ánh tranh chấp
đất đai đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của pháp luật, Chủ tịch
UBND huyện có ý kiến như sau:
1. Đối với đơn của ông Đặng Văn Cưng, trú tại thôn Tân Mỹ, xã Phong
Mỹ về việc đề nghị giải quyết việc tranh chấp 0,7 ha đất rừng tại thôn Tân
Mỹ, xã Phong Mỹ với ông Nguyễn Công Liêm
Giao UBND xã Phong Mỹ chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi
trường và các hộ dân có liên quan tổ chức Hòa giải tranh chấp đất đai theo quy
định tại Điều 202 Luật Đất đai năm 2013. Hoàn thành và báo cáo trước ngày
10/11/2018.
2. Đối với đơn bà Nguyễn Thị Thuyền, trú tại Đồng Lâm, Phong An,
Phong Điền, Thừa Thiên Huế về đề nghị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất đã cấp không đúng quy định
- Giao UBND xã Phong An chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi
trường tổ chức cuộc họp lấy ý kiến khu dân cư để xác minh việc ông Nguyễn
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Thành có xác nhận chữ ký vào phiếu lấy ý kiến khu dân cư khi cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất cho ông Đào Duy Trường và bà Nguyễn Thị Dỏ (Trần
Thị Dỏ). Hoàn thành và báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Phòng Tài
nguyên và Môi trường trước ngày 12/11/2018.
- Trên cơ sở Báo cáo của UBND xã Phong An, giao Phòng Tài nguyên và
Môi trường tham mưu UBND huyện trả lời đơn cho công dân theo quy định;
hoàn thành trước ngày 20/11/2018.
3. Đối với đơn của ông Nguyễn Vu, trú tại Hải Ba, Hải Lăng, Quảng Trị:
Đề nghị giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng lấn lên
diện tích của gia đình ông
Giao UBND xã Phong Thu xác định nguồn gốc sử dụng đất và phối hợp với
Phòng Tài nguyên và Môi trường, các hộ dân có liên quan để tổ chức Hòa giải
tranh chấp đất đai theo quy định tại Điều 202 Luật Đất đai năm 2013. Hoàn
thành và báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi
trường) trước ngày 12/11/2018.
4. Đối với đơn của ông Đặng Văn Gạch và bà Nguyễn Thị Hứa, trú tại số
427 đường Trưng Nữ Vương, thành phố Đà Nẵng với nội dung: Đề nghị cơ
quan nhà nước tạo điều kiện để gia đình ông được đấu giá quyền sử dụng đất
để có nơi ăn ở và thờ tự ông bà, tổ tiên
Giao UBND xã Phong Hiền chủ trì khảo sát, kiểm tra các hồ sơ đất đai liên
quan nguồn gốc, hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất tại vị trí mà ông Đặng Văn
Gạch và bà Nguyễn Thị Hứa đã đề nghị tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.
Nếu vị trí đất phù hợp với quy hoạch đất ở thì UBND xã Phong Hiền xây dựng
kế hoạch phân lô, đấu bán quyền sử dụng đất theo quy định và thông báo cho
ông Đặng Văn Gạch và bà Nguyễn Thị Hứa biết để tham gia đấu giá theo quy
định. Báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường)
trước ngày 12/11/2018.
5. Đối với đơn của ông Hồ Đăng Long, trú tại: Phước Thọ, xã Phong Mỹ,
huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế: Đề nghị kiểm tra việc cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất cho em của ông là Hồ Đăng Quý và xem xét,
giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông
Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với Chi nhánh
Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm tra, rà soát lại các hồ sơ, tham mưu UBND
huyện trả lời đơn cho ông Hồ Đăng Long theo quy định của pháp luật và báo
cáo UBND tỉnh kết quả giải quyết; hoàn thành trước ngày 10/11/2018.
6. Đối với việc giải quyết các đơn liên quan đến kiến nghị của ông Trần
Đình Tớn, trú tại đường Hiền Lương, thị trấn Phong Điền, huyện Phong
Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Giao UBND thị trấn Phong Điền chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên
và Môi trường tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai giữa ông Tớn với bà Gái, ông
Viên theo quy định tại Điều 202 Luật Đất đai năm 2013. Hoàn thành và báo cáo
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kết quả về UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày
11/11/2018.
Trên cơ sở Báo cáo của UBND thị trấn Phong Điền, giao Phòng Tài
nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện thực hiện các bước giải quyết
tiếp theo theo đúng trình tự, thủ tục quy định.
7. Bà Dương Thị Thẻo, trú tại: Ấp Hiệp Hòa, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc
Ninh, tỉnh Bình Phước: Đề nghị giải quyết việc hợp tác xã sản xuất TQH
Tiền Phong tự tiện sử dụng và đập phá 02 ngôi nhà của bà đã được nhà
nước trả lại theo Quyết định số 24/QĐ/UB ngày 14/11/1987 của UBND
huyện Hương Điền
Giao UBND thị trấn Phong Điền kiểm tra, giải quyết và triển khai thực hiện
các nội dung tại Công văn số 1074/UBND-VP ngày 15/8/2018 của UBND
huyện về việc giải quyết đơn kiến nghị của bà Dương Thị Thẻo, trú tại Ấp Hiệp
Hòa, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Báo cáo UBND huyện
trước ngày 12/11/2018.
8. Bà Nguyễn Thị Vui, trú tại tổ dân phố Trạch Thượng 2, thị trấn Phong
Điền: Đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai và trường hợp đơn của bà
Nguyễn Thị Nở, trú tại tổ dân phố Trạch Tả, thị trấn Phong Điền: Đề nghị
giải quyết tranh chấp đất đai
Giao UBND thị trấn Phong Điền tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai theo
quy định tại Điều 202 Luật Đất đai năm 2013 và báo cáo kết quả về UBND
huyện trước ngày 12/11/2018.
9. Quá trình tổ chức thực hiện yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường,
UBND các xã Phong Thu, Phong Hiền, Phong Mỹ và thị trấn Phong Điền phải
mở sổ theo dõi tình hình giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất
đai và thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, lưu trữ hồ sơ giải quyết
đơn thư kiến nghị, phản ánh, tranh chấp theo quy định.
UBND huyện thông báo để các ngành, địa phương biết và phối hợp tổ chức
thực hiện./.
Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND huyện;
- Như thành phần tham dự họp;
- VP: LĐ và CV;
- Lưu: VT.
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