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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Bùi Tấn Thành  

tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2022  

 
 

Ngày 24/02/2022, tại Trụ sở tiếp công dân huyện, Chủ tịch HĐND huyện 

Nguyễn Kế Đấu cùng với Chủ tịch UBND huyện Bùi Tấn Thành chủ trì buổi 

tiếp công dân định kỳ; cùng tham dự có lãnh đạo các cơ quan: Thanh tra huyện, 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

huyện và Ban Tiếp công dân huyện. 

Sau khi nghe bà Lê Thị Nữ, thường trú tại khu phố Định Tố, thị trấn Vĩnh 

Thạnh trình bày kiến nghị UBND huyện xem xét, giải quyết:  

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Bà do nhận chuyển nhượng 

và sử dụng từ năm 1992, vì Bà nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, viên chức Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả huyện kiểm tra hồ sơ còn thiếu thông tin thửa đất nên không 

tiếp nhận hồ sơ. Sau đó, Bà đã đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

huyện đo đạc, xác định thông tin thửa đất đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất để bổ sung hồ sơ. Tuy nhiên, ngày 13/01/2022, Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai huyện đã trả hồ sơ đo đạc theo yêu cầu cho Bà tại Văn bản số 

03/CV-CNVT, với lý do không xác định được ranh giới giữa phần đất đề nghị 

đo đạc cấp giấy chứng nhận với phần đất quy hoạch xây dựng khu dân cư trung 

tâm thị trấn Vĩnh Thạnh và đề nghị  Bà liên hệ cơ quan có liên quan để xác định 

ranh giới thửa đất trước khi đo đạc.  

- Giá bồi thường và hỗ trợ cho gia đình Bà bị ảnh hưởng do thu hồi đất để 

giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Khu dân cư trung tâm thị trấn Vĩnh 

Thạnh thấp, ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình Bà. 

 Và ý kiến tham gia của đại biểu tham dự, Chủ tịch UBND huyện Bùi Tấn 

Thành kết luận như sau: 

1. Giao UBND thị trấn Vĩnh Thạnh chủ trì, phối hợp với Phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện và 

các ngành chức năng liên quan kiểm tra thực tế, xác định nguồn gốc sử dụng đối 

với diện tích đất bà Lê Thị Nữ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Trường hợp đủ điều kiện, hướng dẫn bà Lê Thị Nữ lập hồ sơ đề nghị cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy định; trường hợp không đủ điều 
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kiện, có văn bản trả lời cho bà Lê Thị Nữ biết; đồng thời, báo cáo kết quả cho 

UBND huyện trước ngày 18/3/2022 để chỉ đạo. 

2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện 

phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm đếm, xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ 

thiệt hại cho bà Lê Thị Nữ theo đúng quy định pháp luật để giải phóng mặt bằng 

xây dựng công trình: Khu dân cư trung tâm thị trấn Vĩnh Thạnh. 

3. Giao Thanh tra huyện theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện ý kiến kết 

luận của Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2022. 

Thông báo này được gửi đến các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên 

quan để tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- TT Huyện ủy; 

- CT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; 

- Phòng TN và MT huyện; 

- Ban QLDAĐTXD và PTQĐ huyện; 

- Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện; 

- Ban Tiếp công dân huyện;  

- UBND thị trấn Vĩnh Thạnh; 

- Bà Lê Thị Nữ; 

- Lưu: VT, K4, K7. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Mang Văn Ráng 
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