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Số:          /UBND-TNMT 

Về việc đề nghị kiểm tra, xác minh 

trả lời nội dung đơn của công dân. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cẩm Xuyên, ngày      tháng 02 năm 2023 

[ 

      

Kính gửi: UBND xã Nam Phúc Thăng  
 

Ủy ban nhân dân huyện nhận được đơn kiến nghị của ông Trần Hữu Xuân,  

có địa chỉ thường trú tại thôn Yên Thành, xã Nam Phúc Thăng, nội dung đơn 

phản ánh việc UBND xã xây dựng hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho ông Trần Hữu Hoàn chồng lấn lên phần diện tích đất của gia đình đang sử 

dụng và xây dựng hồ sơ sai quy trình, không đúng quy định của pháp luật (có 

đơn đề nghị của công dân kèm theo); 

 Để giải quyết nội dung đơn của công dân, UBND huyện giao UBND xã 

Nam Phúc Thăng, kiểm tra, xác minh làm rõ hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất đã cấp cho ông Trần Hữu Hoàn. Trường hợp nếu phát hiện sai sót 

trong quá trình lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất thì đề nghị UBND huyện 

xem xét thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận QSD đất đã cấp. Nếu phát sinh tranh 

chấp về quyền sử dụng đất thì tổ chức xác minh, kiểm tra nội dung tranh chấp và 

trả lời nội dung đơn của công dân theo quy định.  

Với nội dung trên, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị UBND xã Nam Phúc 

Thăng thực hiện kịp thời và báo cáo kết quả giải quyết về UBND huyện trước 

ngày 25/02/2023./. 

Nơi nhận:      
- Như  trên;   

- Chủ tịch, PCT UBND huyện phụ trách khối; 

- Ban tiếp công dân huyện; 

- ông Trần Hữu Xuân; 

- Lưu: VT, TNMT. 
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