
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 

 

Số:             /UBND-TNMT 

V/v trả lời đơn đề nghị cấp 

GCNQSD đất của bà Nguyễn Thị 

Phước, địa chỉ TDP Tây Long,  

thị trấn Thiên Cầm 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cẩm Xuyên, ngày        tháng       năm 2022 

[ 

   
 Kính gửi: 

 

 - UBND thị trấn Thiên Cầm; 

 - Bà Nguyễn Thị Phước (địa chỉ: TDP Tây Long, 

thị trấn Thiên Cầm). 

Uỷ ban nhân dân huyện nhận được đơn đề nghị cấp GCNQSD đất ghi tên bà 

Nguyễn Thị Phước, địa chỉ TDP Tây Long, thị trấn Thiên Cầm. Sau khi nhận được 

đơn của bà Nguyễn Thị Phước, UBND huyện đã phối hợp với UBND thị trấn 

Thiên Cầm và các thành phần có liên quan tổ chức kiểm tra thực địa và làm việc cụ 

thể: lần thứ nhất vào ngày 13/10/2022, lần thứ hai vào ngày 15/12/2022, từ kết quả 

làm việc và các tài liệu có liên quan đến thửa đất của bà Nguyễn Thị Phước có đơn 

đề nghị cấp GCNQSD đất, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Về thành phần hồ sơ đề nghị cấp GCNQSD đất chưa được thực hiện theo 

quy định tại Quyết định số 3219/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh, bà Nguyễn Thị Phước có đơn đề nghị cấp GCNQSD đất nhưng không có 

hồ sơ kèm theo, vì vậy UBND huyện chưa có cơ sở để xem xét cấp GCNQSD 

đất cho bà theo quy định. 

2. Đối với việc thửa đất bà Nguyễn Thị Phước có đơn đề nghị cấp 

GCNQSD đất đang nằm trùng lên một phần sổ lâm bạ của ông Nguyễn Hữu 

Tuấn; yêu cầu UBND thị trấn Thiên Cầm tiến hành đo đạc kiểm tra làm rõ 

nguồn gốc, thời điểm, quá trình sử dụng đất cụ thể của các hộ, đồng thời tổ chức 

làm việc với các hộ gia đình có liên quan để thực hiện việc thống nhất ranh giới 

thửa đất trước khi hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện theo quy định.  

Với nội dung trên, Ủy ban nhân dân huyện trả lời để bà Nguyễn Thị Phước 

và UBND thị trấn Thiên Cầm thực hiện./. 

Nơi nhận:      
- Như  trên;   

- Chủ tịch, PCT UBND huyện,  p.trách khối; 

- Thường trực tiếp công dân huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Ngọc Hà 
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