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Ủy ban nhân dân huyện nhận được Văn bản số 37/UBND-TCD5 ngày 04/01/223 

của UBND tỉnh về chuyển đơn của công dân. Sau khi nghiên cứu nội dung đơn của 

ông Phạm Công Tiến và ông Phạm Văn Lâm, thôn Mỹ Sơn xã Cẩm Mỹ, nội dung cụ 

thể: (ông Phạm Công Tiến đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện 

tích 1028 m2 trong đó đất ở là 300 m2, đất trồng cây lâu năm 728 m2 tại thôn 12, xã 

Cẩm Mỹ với nguồn gốc được HTX Bắc Mỹ giao năm 1982; ông Phạm Văn Lâm đề 

nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BN 038744 do UBND huyện cấp 

ngày 27/12/2022, với chiều dài giáp đường Tỉnh lộ 17 từ 20 m tăng lên 25 m). 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013, Nghị định 43/CP của Chính phủ về hướng dẫn 

thi hành Luật đất đai, Quyết định số 37 của UBND tỉnh, Thủ tục hành chính số 03 về 

hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và Quyết định số 3219/QĐ-

UBND ngày 24/9/2020; UBND huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã Cẩm Mỹ tại 

Văn bản số 147/UBND-TCD ngày 17 tháng 01 năm 2022, yều cầu UBND xã căn cứ 

các quy định nêu trên, kiểm tra nguồn gốc đất đai, thời điểm sử dụng đất, hiện trạng 

sử dụng đất, lấy ý kiến khu dân cư đối với các thửa đất ông Phạm Công Tiến và ông 

Phạm Văn Lâm có đơn đề nghị, thông qua hội đồng tư vấn đất đai để làm rõ và trả 

lời ông Phạm Công Tiến, ông Phạm Văn Lâm theo quy định. 

 Vì nội dung đơn cần có thời gian xác minh và kiểm tra các hồ sơ có liên quan 

vì vậy hiện tại UBND xã Cẩm Mỹ đang trong thời gian kiểm tra xác minh, thu thập 

hồ sơ; UBND huyện tiếp tục đôn đốc và hướng dẫn UBND xã thực hiện theo đúng 

quy định và báo cáo UBND tỉnh khi có kết quả kiểm tra xác minh. 

Với nội dung trên, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo UBND tỉnh về việc xử lý 

đơn của các công dân thôn Mỹ Sơn xã Cẩm Mỹ./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện phụ trách; 

- Ban tiếp công dân huyện; 

- UBND xã Cẩm Mỹ; 

- Ông Phạm Công Tiến, ông Phạm Văn Lâm; 

- Lưu: VT, TNMT. 
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